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EDITORIAL 
ZIUA ŞCOLII ARDELENE 

 
ecent, Camera Deputaţilor a votat o lege prin 
care ziua de 11 Octombrie a fost declarată „Ziua 
Şcolii Ardelene”. Această iniţiativă legislativă a 

aparţinut deputatului bihorean Adrian Miroslav Merka, 
care într-o declaraţie făcută presei a ţinut să sublinieze că 
„am făcut acest demers printr-un efort comun cu 
Episcopia Greco-Catolică de Oradea (P:S: Episcop 
Virgil Bercea n. n.), deoarece consider că ţara noastră 
are nevoie astăzi, mai mult decât oricând, să-şi recon-
firme valorile naţionale în conştiinţa publică”.  

Fireşte, alegerea Zilei de 11 Octombrie ca zi 
dedicată pe plan naţional Şcolii Ardelene, nu a fost 
întâmplătoare: se ştie că în această zi, în anul 1754, 
Episcopul Petru Pavel Aron a deschis la Blaj primele 
şcoli sistematice româneşti.  

Noua lege vine să aducă o reparaţie ignorării – 
voite sau nu – în ultima vreme, mişcării iluministe cu-
noscută la noi ca „Şcoala Ardeleană”, care a avut un rol 
atât de important în lupta de emancipare socială şi naţio-
nală a românilor din Transilvania, a formării statului uni-
tar român, şi, în ultimă instanţă, a României moderne.  

Se impun câteva distincţii şi delimitări 
conceptuale: 

Şcolile Blajului nu sunt Şcoala Ardeleană, dar 
confuzia regretabilă şi frecventă în ultimii ani chiar în 
reviste de cultură, nu ne miră, pentru că în liceu nu se 
mai studiază Şcoala Ardeleană, moment hotărâtor în 
evoluţia noastră istorică şi culturală.  

Şcolile Blajului sunt instituţii de învăţământ 
deschise prin râvna vrednicului ierarh Episcopul 
greco-catolic Petru Pavel Aron, la 11 octombrie 1754, în 
vreme ce Şcoala Ardeleană este o mişcare culturală sau 
un curent cultural. Cu acest înţeles este menţionat 
cuvântul „şcoală” în Dicţionarul universal al limbii 
române, la sensurile secundare menţionându-se „grup de 
adepţi ai unui filozof, om de ştiinţă, artist etc. sau al unei 
idei, teorii, doctrine; (p. ext.) ansamblu de idei, principii 
(filozofice, ştiinţifice, artistice) care sunt adoptate de un 
număr oarecare de oameni”. E adevărat că acest curent 
cultural a fost generat în bună parte de Şcolile Blajului, 
pe care l-am putea defini succint, ca o mişcare naţională, 
culturală şi ideologică, cu caracter iluminist, dar având şi 
o dimensiune religioasă, care a acţionat pentru eman-
ciparea românilor din Transilvania, între anii 1780-1830. 
Deşi Şcoala Ardeleană este mai cuprinzătoare decât 
Blajul (ideile acestei mişcări se vor regăsi şi în opera 
unor cărturari din alte oraşe transilvane sau din 
Principate), e adevărat că „nucleul de foc” al acesteia a 
fost Blajul, aşa cum scrie în memorabile cuvinte Nicolae 
Iorga: 

„Aici e pământul sfânt al Blajului…unde au scris 
[…. ] înainte-mergători care au fost blândul călugăr 

Samuil Micu, asprul muncitor fanatic Gheorghe Şincai 
şi cumintele alcătuitor de teorii Petru Maior”.  

Ei sunt principalii reprezentanţi ai Şcolii 
Ardelene, dacă adăugăm şi pe Ioan Budai-Deleanu, 
autorul acelui unicat în literatura română, epopeea 
eroi-comică Ţiganiada.  

Într-un fel, toată istoria Şcolilor Blajului stă sub 
semnul metaforic al Şcolii Ardelene. Pentru că înainte 
de Şcoala Ardeleană propriu-zisă, din perioada 
1780-1830, cu reprezentanţii pomeniţi (Samuil Micu, 
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ioan Budai-Deleanu) 
putem vorbi de precursorii Şcolii Ardelene (Inochentie 
Micu-Klein, Petru Pavel Aron, Grigore Maior, 
Gherontie Cotorea ş. a.), generaţia paşoptistă constituind 
într-o admirabilă continuitate de idei şi idealuri, a doua 
generaţie a Şcolii Ardelene (Simion Bărnuţiu, Timotei 
Cipariu, George Bariţ, Andrei Mureşanu, August 
Treboniu Laurian, Ioan Maiorescu, Al. Papiu Ilarian ş. 
a.).  

Ideile cardinale ale Şcolii Ardelene: originea 
romană, unitatea de neam a românilor, latinitatea limbii 
române, continuitatea elementului roman în Dacia, 
preoţia şi dăscălia, într-o armonioasă simbioză, pentru 
slujirea neamului, educaţia clădită pe stânca tare a 
credinţei („Din Şcolile Blajului au ieşit caractere 
puternice căci erau clădite pe stânca tare a credinţei”– 
spunea P. S. Iuliu Hossu – în 1937, la aniversarea 
bicentenară a Blajului) – se prelungesc până la desfiin-
ţarea temporară a acestor şcoli, odată cu instaurarea 
comunismului. În acest sens s-a putut vorbi despre 
istoricul şi geograful Ştefan Manciulea, profesor la 
Şcolile Blajului, care ne-a fost o vreme contemporan, 
„ca un ultim reprezentant al Şcolii Ardelene”.  

Şcoala Ardeleană este spiritul Blajului sau, cum 
spunea Mircea Eliade, „pecetea Blajului” asupra 
literaturii şi culturii române moderne: „Făclia aprinsă la 
Blaj, acum 200 de ani (textul e scris în 1957, când se 
aniversau două secole de la înfiinţarea Şcolilor Blajului 
n. n.) n-a mai putut fi stinsă de atunci, – şi nici nu se va 
stinge vreodată. Episcopul Inochentie Micu n-a trecut-o 
numai în mâinile vrednicului său urmaş, Petru Pavel 
Aron, el a încredinţat-o, sutelor şi miilor de tineri 
ardeleni care au învăţat de atunci în Şcoalele Blajului. 
Odată trezită conştiinţa latinităţii noastre, nimeni şi 
nimic n-a mai putut-o nimici; de generaţii ea face parte 
din însăşi conştiinţa noastră de români. Limba, literatura 
şi cultura românească poartă pecetea făurită de Blaj – cu 
câte lacrimi, cu cât sânge şi cu cât geniu, o ştie numai 
istoricul care şi-a închinat viaţa cercetând această epocă 
eroică.” 

Ion Buzaşi 
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BALADA LUI 
CIPARIU 
 
Din satul căţărat pe dealuri 

de-argilă 
Ca pe-o lună mâncată pe 

jumătate 
De ploi,  
Am pornit, într-o vreme fragilă,  
Pe urmele tale pietrificate 
În sufletul copiilor din noi.  
 
Din toate nopţile ce le-ai 

vegheat 
Cu ochi topiţi în focul 
Scripturilor române,  
Eu te-am găsit în noaptea de 

margine de sat 
La locul-nenorocul,  
La ceasul-frânge-pasul,  
Când te-au ajuns din urma 

cătanele bătrâne,  
Acei sutaşi imperiali, orbiţi 
De grija poruncită de sus de-a 

nu rămâne 
Cumva cu capu-ntreg pe umeri,  
Neprinşi, neciopârţiţi,  
Toţi capii Revoluţiei române.  
 
Aşteptându-te lâng-un pod 

umblător,  
Doar maica apă şi maica pădure 
Te-au ascuns sub platoşa lor,  
Nu i-au lăsat să te fure.  
 
Ci fost-a fost o noapte de tăiere 
A pruncilor mai dragi ca viaţa 

ta,  
Vreo patruzeci de mii,  
Ascunşi în cărţi, la ceas 

de-njunghiere,  
Când fiecare filă te striga 
Din incunabulele încă vii,  
De pare că-ţi băteau în trup 

piroane 
Şi auzeai doar tu ţipând că ard 
Şi tablele cerate 
Şi florile de manuscris persane 
Ce le-ai cărat atâtea nopţi în 

spate 
Călare pe asini, ca-n fuga la 

Egipet,  
Până la Blajul tău, din Ţarigrad.  
 
Din toate nopţile ce le-ai 

vegheat,  
Eu numai noaptea asta o am 

adus în sat 
Ca s-o împart la morţi şi vii,  
Să nu te simţi cumva făr’ de 

copii… 
 

BIBLIA DE LA BLAJ 
 
N-ai fost nici prima, nici ultima 
Carte a Cărţilor 
Aşezată de preoţi cu mâini de ţărani 
Pe masa altarului.  
Se clătinau bisericuţele de bucurie 
Şi oamenii, cu busuiocul în mâini.  
Cântau, după litera ta, ca heruvimii.  
N-ai fost nici prima, nici ultima 
Cartea Cărţilor,  
Dar prin tine Ardealul – 
Corabia de piatră a neamului – 
Şi-aducea aminte de Roma 
Ca de un vis depărtat 
Ascuns în mlădierea cuvintelor.  
Pe frontispiciile tale cu păsări şi 

îngeri 
Se vesteau poruncile vremii: 
„Români, deşteptaţi-vă!” 
Fiecare iniţială, ca un ciorchine de 

strugure,  
Ca un clopot ce bate,  
Chema prin întunerec mulţimile,  
Din munţi, peste dealuri, pe văi 

şerpuite,  
Până în vădul latinităţii… 
Ah, ce apă limpede, răcoritoare,  
Prin curgerea căreia se vedeau 
Rădăcinile noastre adânci,  
Matcă statornică a continuităţii,  
Sensul credinţei în Înviere! 
N-ai fost nici prima, nici ultima 
Carte a Cărţilor,  
Dar şi pe tine s-au rezemat 
Turlele-suliţe 
Purtate pe umeri de Horia,  
Şi de luminile tale s-au speriat 

liliecii 
Stârniţi de Şincai, de Bărnuţ, de 

Cipairu 
Cel înconjurat de cărţi ca Iancu de 

oşti! 
Din cuvintele tale s-au adăpat 
Pronunciamente şi memoranduri 
Către-mpăraţii lumeşti,  
Ponţii-Pilat ce ne-au dat neamul 
Spre răstignire.  
Lacrimi şi sânge şi praf 
Mai porţi între filele tale 
Cercetate de cărturari 
De ucenicii cuvântului.  
Printre ei, umilitul, mă număr şi eu 
Sărutându-ţi scoarţele vechi 
Cu aromiri de tămâie din cedrii 

Libanului,  
Cu miros de prescură din grâu 

românesc,  
Murmurându-ţi cântările cu glas 

răguşit,  
Cerându-ţi iertarea din urmă 
Ce se dă încă-n viaţă...  

GENERAŢIA NOASTRĂ 
 
Şi noi am coborât din căruţa cu fân.  
Vă mai aduceţi aminte, Ioane şi Petre? 
Blajul părea un sat mai bătrân 
Care-şi amesteca noroiul cu pietre.  
Sufletele noastre amiroseau a grâul din 

snopi,  
Ochii citeau alţi ochi cu atâta sfială.  
Ne întrebam mereu: de ce sunt o mie de 

popi 
Şi numai o singură catedrală? 
Cărţile ne tulburau universul sărac 
Cu istorii străvechi care-n statui reînvie.  
Adormeam seara câte doi pe acelaşi 

străjac,  
Înflorind visuri ca penele păunului de la 

Mitropolie.  
Într-o zi ne-a trezit învălmăşeala surdă de 

cai şi de soldaţi.  
Nălucile trenurilor se târau către fronturi, 

departe.  
Sub soarele negru-al plecărilor, ardeau 

ochii celor plecaţi 
Să-mprăştie moarte, să se culce în moarte.  
Am văzut lazarete în sălile noastre de curs.  
Săpam adăposturi în Grădina botanica.  
Adolescenţa iluziilor se zbătea în braţe de 

urs 
Cu buze năclăite de-o sărutare satanică.  
O, toamnă a luminilor, cât de greu ai 

venit! 
Miezul trezit al cuvintelor îşi plesnea 

castanele coapte.  
Un cântec deplin, tineresc, ne-a trecut prin 

inimi – bolid – 
La hotarul acela tăcut dintre ziuă şi noapte.  
Abia atunci ne-am dus, ca la un foc în 

zori,  
La Piatra Libertăţii,  
Să ne încălzim sufletele trezite.  
Am îmbrăţişat teiul lui Eminescu 
Şi ne simţeam cu toţii datori 
Să sfidăm stelele 
Prin ochii celor mai frumoase iubite.  
Cărţile vechi miroseau a praf. Ne sfătuiam 

cu 
Revolta poeţilor din care ştiam versuri o 

mie.  
Priveam îmbrăţişarea Târnavelor 
De sus, de la Crucea lui Iancu.  
La societăţi literare,  
Încăieram ideile pe câmpul tău, Poezie! 
O sută de pietre albe, până la noi,  
însemnau drumul revoluţiei de ani o sută...  
Gaudeamus cântam sub stejarul 
Înfiorat de vânturi calde şuvoi.  
Răcoarea voastră, Fântâni ale darurilor,  
Era jumătate băută!  
 

Ion Brad 
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ISTORIE ŞI CULTURĂ 
 

BLAJUL ŞI ŞCOALA ARDELEANĂ 
 

coala Ardeleană constituie prima manifestare 
organizată, cu scop precis şi conştient formulat a 
ideologiei iluministe în ţara noastră. Având ca 

izvoare idei ale iluminismului apusean, Şcoala Ardelea-
nă e un curent ideologic apărut din necesităţi obiective 
ale dezvoltării sociale din Transilvania, unde românii 
erau priviţi ca străini la ei acasă, lipsiţi de drepturi şi 
socotiţi „toleraţi” de către oligarhia habsburgică.  

Trebuie să menţionăm că Şcoala Ardeleană nu 
este o manifestare spontană, căci această mişcare 
iluministă a intelectualilor ardeleni continuă, în mod 
firesc, ideile cronicarilor privitoare la latinitatea limbii 
române, la continuitatea românilor în Dacia şi unitatea 
poporului român, utilizând lucrările acestora ca izvoare 
istorice, fapt dovedit în citatul extras din introducerea 
gramaticii „Elementa linguae daco-romane sive vala-
chicae”: „…mai ales Cronicul manuscris al lui Miron 
Costin, logofătul Moldaviei… precum şi Descrierea 
Moldovei de pre luminatul Dem. Cantemir, fostul 
oarecând domn şi principe al aceleiaşi”.  

Într-o cuvântare rostită la Blaj, Nicolae Iorga, 
personalitate de seamă a culturii române, afirma că: 
„Aici e pământul sfânt al Blajului, în locurile unde au 
scris cu sângele inimii lor şi au învăţat pe alţii cu toată 
credinţa ce stătea într-înşii, acei înainte-mergători ai 
culturii naţionale româneşti care au fost: blândul călugăr 
Samuil Clain, asprul muncitor fanatic Şincai şi 
cumintele alcătuitor de teorii Petru Maior”. Prin scrierile 
şi activitatea lor aceşti trei mari cărturari ai Blajului au 
pus bazele Şcolii Ardelene, fiind printre primii învăţaţi 
ai neamului care aduc dovezi istorice, lingvistice şi 
demografice prin care susţin originea latină a poporului 
şi a limbii române. Prin argumente ştiinţifice, corifeii 
Şcolii Ardelene au demonstrate continuitatea şi unitatea 
etnică a poporului român pe întreg teritoriul Daciei. Ei 
au avut parte de o pregătire temeinică atât în ţară, cât şi 
în străinătate, făcându-şi studiile la Roma, Viena şi 
Budapesta, unde au cercetat problemele referitoare la 
originea poporului şi a limbii române, la existenţa 
milenară a poporului nostru în spaţiul carpato-danu-
biano-pontic.  

Samuil Micu (1745-1806) istoric şi lingvist 
iluminist, a scris peste 60 de lucrări de istorie, teologie şi 
filozofie, fiind considerat un începător al erudiţiei 
române din Ardeal: „cel dintâi care a învăţat şi pentru 
alţii, cel dintâi care a simţit în el nevoia de a exprima 
idei proprii, născute din cunoaşterea ideilor străine” (N. 
Iorga). A fost profesor la Blaj şi director de studii la 
colegiul Sancta Barbara din Viena, unde a publicat o 
parte din scrierile sale şi ale colaboratorilor săi. Samuil 
Micu configurează pentru întâia dată în cultura 
românească acel tip de „homo transilvanicus” sinteză de 
tradiţie şi modernitate, de îndrăzneală şi calm, de 
iscusinţă a gândului şi cutezanţă, de luptător patetic pe 

tărâm naţional şi om de ştiinţă, de patriot înflăcărat şi de 
benedictin al ideilor, de umanism şi umanitarism... 
(Serafim Duicu). Operele de seamă sunt „Brevis histo-
rica notitia origines et progressu nationis daco-ro-
manae” (1778), „Scurtă cunoştinţă a istoriei româ-
nilor” (1796) şi „Istoria, lucrurile şi întâmplările 
românilor”, în patru volume, din care s-au publicat 
numai extrase (1806), ce tratează istoria celor trei ţări 
româneşti, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, 
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. În lucrările sale 
lingvistice, printre care „Elementa linguae daco-ro-
manae sive valachicae” (1780), scrisă în colaborare cu 
Gh. Şincai, a susţinut introducerea scrierii cu litere latine 
şi ortografia etimologică, iar în „Carte de rogacioni” 
(1779) a folosit, pentru întâia oară în istoria tipăriturilor 
româneşti, alfabetul latin. De asemenea, a redactat un 
dicţionar român-latin, care a stat la baza „Lexiconului 
de la Buda” (1825), tipărit în colaborare cu Gh. Şincai 
şi Petru Maior, şi a tradus, printre altele, „Loghica” 
(1799), „Legile firii” (1800), ambele după Baumeister şi 
„Biblia” (1795).  

În scrierile sale de istorie şi filologie se regăsesc 
principalele obiective ce au stat la baza Şcolii Ardelene: 
latinitatea limbii române, originea romană a poporului 
român şi continuitatea acestuia pe teritoriul vechii Dacii, 
sensul unic al vieţii sale fiind luminarea poporului prin 
cultură şi prin cunoaşterea adevărului istoric: „Urât lucru 
iaste românului să nu ştie istoria neamului său... că 
istoria iaste dascălul tuturor lucrurilor bisericeşti şi 
politiceşti, că ea nu numai cu cuvinte, ci şi cu pilde 
adeverează cele ce învaţă” (Samuil Micu) 

Gheorghe Şincai (1754-1816), renumit istoric, 
filolog, gânditor politic, organizator de şcoli, şi-a dedicat 
viaţa renaşterii culturale a neamului. A scris 34 de ani la 
capodopera sa „Hronicul românilor şi a mai multor 
neamuri”, care cuprinde istoria poporului român din 
zilele lui Decebal, anul 86 şi până la anul 1739. Această 
grandioasă lucrare, cu peste 2000 de pagini, scrise mă-
runt cu mâna, cu citate în limbile greacă, latină, italiană 
şi maghiară, conţinând documente culese din bibliotecile 
din Roma (chiar din biblioteca secretă a Vaticanului), 
din Viena şi Budapesta, va fi una din principalele scrieri 
ale istoriei noastre. A dorit mult să o publice, dar gu-
vernul transilvan din Cluj, pe baza unui raport al epis-
copului Iosif Martonfi, şeful cenzurii, i-a sechestrat-o, 
spunând „Opera e demnă de foc, iar autorul de spânzu-
rătoare”. Ceea ce s-a păstrat a fost o copie dăruită lui Sa-
muil Vulcan, după care preotul Petru Mărcuţiu a făcut o 
altă copie, care a fost cumpărată de arhimandritul Gher-
man Vida în 1833, la o licitaţie din Viena. El a adus-o la 
Iaşi şi a vândut-o domnitorului Grigore Alexandru 
Ghica, care a publicat-o în 1852 sub îngrijirea lui August 
Treboniu Laurian şi Mihail Kogălniceanu, iar în 1886 
s-a publicat la Bucureşti într-o nouă ediţie.  

Ş
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În 1780 publică la Viena în colaborare cu Samuil 
Micu „Elementa linguae daco-romanae sive 
valachicae”, la care alcătuieşte prefaţa, un adevărat 
manifest al Şcolii Ardelene, prin faptul că aici îşi afirmă 
pentru prima dată ideile sale în legătură cu originea 
limbii şi a poporului român. Apoi, în anul 1805, tipăreşte 
cu consimţământul lui Samuil Micu o a doua ediţie, de 
data aceasta pe numele lui. Colaborează la „Lexiconul 
de la Buda” (1825) şi la „Calendarul pe anul 1806”, 
iar în anii 1808-1809 scoate alt „Calendar”, tot la Buda, 
în care publică o parte din „Hronicul” său. De 
asemenea, a scris numeroase manuale şcolare, ca 
„Abecedarul”, „Aritmetica”, „Catechismul” şi 
„Gramatica” pentru cursul superior de liceu şi pentru 
şcoala normală, preconizând introducerea alfabetului 
latin în scrierile laice.  

O acţiune deosebită a lui Gheorghe Şincai a 
reprezentat-o organizarea învăţământului în Transil-
vania. Timp de 12 ani, în calitate de director al şcolilor 
româneşti între anii 1782-1793, a înfiinţat 376 de şcoli 
săteşti, în care învăţământul se preda în limba română. 
Totodată organizează şcoala normală de învăţători, de a 
căror pregătire se ocupă personal, însufleţindu-le ideile 
Şcolii Ardelene şi dragostea faţă de neam. Pentru 
activitatea sa atât de prodigioasă ajunge în conflict cu 
episcopul Blajului, Ioan Bob, şi cu autorităţile de stat, 
este dat afară din învăţământ şi închis la Aiud, devenind 
un pribeag, între oamenii, care ar fi fost datori să-l 
cinstească şi să-l aprecieze pentru munca sa titanică în 
folosul culturii poporului român. Prin strălucirea minţii 
sale Gheorghe Şincai a fost un luceafăr pe firmamentul 
culturii române, care însă a avut parte de cel mai 
amarnic destin în timpul vieţii: cel al martirului.  

Petru Maior (1761-1821). istoric şi filolog, 
„cleric voltairian”, spirit prin excelenţă „iluminist” al 
Şcolii Ardelene, avea să se dovedească mai puţin omul 
izvoarelor şi mai mult al argumentelor izvorâte dintr-o 
minte sclipitoare. Pe linia deschisă de corifeii Şcolii 
Ardelene a susţinut prin opera sa pedagogică, istorică şi 
filologică dezideratele Şcolii Ardelene, reprezentând, 
sub raportul ideilor, apogeul Şcolii latiniste, în ce a avut 
pozitiv acest curent, fără a eluda şi unele exagerări şi 
erori. Este autor a numeroase lucrări dintre care demne a 
fi amintite sunt „Istoria pentru începutul românilor în 
Dachia” (1812), în care combate cu argumente istorice 
teoria lui Sulzer şi Rossler, „Istoria bisericii românilor, 
atât a acestora dincoace, precum şi a celor dincolo de 
Dunăre” (1813) şi „Orthographia romana sive 
latino-valachica” (1819). A colaborat la „Lexiconul de 
la Buda” (1825) şi a scris „Dialog pentru începutul 
limbii române între nepot şi unchi” (1819), „Didahii, 
adecă învăţături pentru creşterea fiilor”, „Prediche 
sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile 
anului” „Disertaţie pentru începutul limbii 
româneşti”, „Disertaţie pentru literatura cea veche a 
românilor” şi altele. Acesta ne-a lăsat, în manuscris, 
câteva fragmente dintr-o gramatică „Disertaţie despre 
articlii limbii româneşti; Fragmente sintactice” care 
au fost publicate mai târziu de Cipariu în Archivul său. 

Crezul limpede al Şcolii Ardelene el l-a formulat şi lupta 
cea mai dură pe terenul scrisului, pentru a apăra cauza 
românilor din Transilvania, el a purtat-o, căci 
majoritatea operelor sale fiind tipărite şi răspândite în 
timpul vieţii lui, au avut un puternic impact asupra 
cititorilor, contribuind atât la emanciparea culturală, cât 
şi la trezirea conştiinţei sociale şi naţionale a românilor 
din Transilvania, aflaţi sub dominaţie străină. Dincolo de 
a subaprecia meritele celorlalţi corifei, Petru Maior este 
cel care apare în postura adevăratului fondator al 
crezului lingvistic al Şcolii Ardelene, cel care dincolo de 
dezideratul ştiinţific naţional, a fost preocupat de 
aşezarea ştiinţei filologice pe principiul universalităţii 
limbii latine, în consensul filosofiei „luminilor”.  

În acelaşi sens iluminist, Petru Maior defineşte 
idealul epocii luminilor, pe baza dreptului natural, care 
este unul transnaţional, de înfrăţire între popoare: „... 
potrivit cu înţelepciunea este că toţi oamenii, 
neluându-se în seamă întâmplătoarea lor numire, să se 
iubească unul pre altul ca fraţi şi o naţie să alerge cu 
ajutor alteia spre înaintarea culturii, de la care depinde 
fericirea pre pământ; aceasta dacă o face vreo naţie arată 
că au ajuns la adevărata cultură (luminare) şi că trebuie a 
se zice în adevărat nobilă, iar în contră, dacă cineva 
dintr-aceea se sileşte ca să pună piedici şi culturii sale, 
ori luminării altei naţii, lămurit arată că se află încă şi 
acum în vechea barbarie şi greu păcătuieşte împotriva 
naturii, mama tuturora, care porunceşte a se îndeplini 
înţelegerea şi voinţa fiecărui om”.  

Operele celor trei corifei ai Şcolii Ardelene, 
izvorâte din nevoia de a apăra şi de a face cunoscută 
originea noastră romană, dreptul nostru străvechi în 
această ţară, au marcat începutul unei întregi mişcări 
culturale şi literare, care s-a răspândit binefăcătoare din 
„oraşul luminilor ardelene” şi în celelalte provincii 
româneşti, făcând din oraşul aşezat la încrengătura 
Târnavelor un veritabil topos spiritual al culturii române.  
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CUVÂNTARE ROSTITĂ LA 11 OCTOMBRIE 1854, CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII UNUI SECOL DE LA DESCHIDEREA ŞCOLILOR DIN BLAJ 

 
xcelenţa Ta, prealuminate şi prea Sfinţite 
Doamne, Arhiepiscope, şi prea onoraţi Domni de 
toate clasele,  
Fie-mi iertat înainte de toate cu aceasta ocaziune 

a vă mulţumi în numele acestei bune şi numeroase 
tinerimi şcolaristice pentru mult preţuita voastră 
bunătate, cu care bine aţi voit a lua parte la această 
aniversară solemnitate. Prezenţa Voastră în asemeni 
ocaziuni e cea mai învederată mărturie, cu câtă aplicare 
părintească vă purtaţi către dânsa, cu câtă sete doriţi 
bunul sporiu şi mergerea înainte a ei. Voi sunteţi ca 
nescari luceferi senini străluciţi în ochii lor şi ei cu 
bucurie caută spre voi, ca către ale lor adevărate şi vii 
exemple de merite şi de virtuţi, cărora şi ei oarecând au 
să urmeze întru înaltele diregătorii ce purtaţi, că precum 
voi le sunteţi astăzi, aşa şi ei în ordinea lor să poată fi 
fulcorul, şi exemplul generaţiunii viitoare.  

... Şi întru adevăr dacă ce luare-aminte vom 
căuta înapoi la istoria acestei şcoale, celei mai vechi şi 
mai înfloritoare între toate şcoalele naţiunii române, nu 
numai noi cei mai de zile şi cei ce ne aflăm de faţă la 
această solemnă adunare, ci împreună cu noi şi toată 
naţiunea română din toate provinciile ei, e datoare 
oarecum a îmbrăţişa cu căldură pre această tinerime, şi 
pre aceste şcoale care acum cu capătul anului 1854 au 
încheiat un secol de la fundarea lor, a se bucura astăzi 
cu noi a-şi uni inimile cu noi spre a da mărire Celui 
Atotputernic, carele a întins binecuvântarea şi 
nemăsuratele sale îndurări pre acest institut, şi 
printr-înşii spre întreaga naţiunea noastră. Şi dacă 
împrejurările nu ne-au iertat ca cu întâi noiembrie la 
începutul anului şcolaristic, să serbăm cu pompa şi 
solemnitatea cuvenită fundarea acestor şcoale, cel puţin 
astăzi avem sfânta datorie de a împlini cu ce suntem 
datori către memoria marelui şi adevărat apostolescului 
bărbat, predecesorul Excelenţei Sale, Petru Pavel Aron 
de Bistra, care înflăcărat de amoarea religiunii noastre, 
puse temeiul unui institut, din care atâta lumină s-a 
revărsat nu numai spre clanul şi partea aceea a naţiunei 
de o confesiune cu noi, ci putem zice cu mândrie spre 
toată naţiunea întru estensiunea ei.  

Căci care loc în naţiunea română, care şcoală 
între toate şcolile româneşti poate să arate atâţi bărbaţi 
ieşiţi din sânul lor, cari cu pietate în religiune... şi cu 
multa învăţătură a lor să se poată asemăna bărbaţilor 
ieşiţi din tinerimea şcolaristică a acestor şcoale? Unde a 
putut sămânţa aruncată de economul cel bun să aducă 
fructuri mai însemnate, de cum a adus sămânţa revărsată 
pre acest loc, ce se părea cel mai steril şi cel mai 
cultivat? Unde s-au văzut cândva ostenele şi sudori mai 
bine răsplătite? Unde seceriş mai mulţumitor decât pre 
acest înţelenit câmp, unde lucrători aşa puţini se văzură 
la început. Unde s-a putut cândva cu mijloace aşa puţine 

a se câştiga efecturi mai însemnătoare, de cum ne arată 
istoria acestui loc şi acestor şcoale? 

Şi ca să tac de acei mulţi bărbaţi, vii sau morţi, 
cari au lucrat fără sterpit şi fără pretensiuni în cercuri 
mai apuse, ale căror merite au fost mărturia neostenitelor 
lor lucrări, şi pentru care cununa le este pusă în mâna lui 
Dumnezeu-ci nu pot să tac cu această ocaziune memoria 
acelor prea aleşi bărbaţi, ale căror scrieri nemuritoare 
sunt venerate de întreaga naţiune, care au deşteptat 
simţul şi viaţa naţiunii române, şi care au supt întâiul 
lapte al învăţăturii lor, atât de binefăcătoare la sânul 
acestei mame binecuvântate. Nu mă îndoiesc că, şi de nu 
le-aş spune eu numele lor, voi şi fără mine cunoaşteţi şi 
ştiţi pre cine înţeleg eu aici. Numele lor sunt scrise în 
inimile tuturor românilor, şi sunt adorate cum nu s-a mai 
adorat de nici un popor marii lor literatori. Că cine nu s-a 
adăpat din scrierile unui Petru Maior? Cine nu aşteaptă 
cu sete ca opurile nemuritoare ale lui Samuil Clain şi 
Georgiu Şincai, oarecând deplin să iasă la lumină? 

Şi aceşti trei bărbaţi cari pre cerul literaturii 
româneşti strălucesc ca atâţia sori încălzitori şi nutritori, 
toţi au fost fii acestor şcoale, fiii acestei dieceze şi fiii 
sufleteşti ai sfintei noastre relegiuni. Nu voi să detrag cu 
acestea meritele nici unui bărbat, care înainte au după 
aceştia din aste şcoale au de aiurea au ostenit pre calea 
colţuroasă a literaturii româneşti, ci cu toate astea fără 
injurie putem să zicem, cum încă nu s-au aflat altul nici 
unul până acuma, care cu lucrările literare atâta influinţă 
să fi avut întru deşteptarea naţională, cu atât mai puţin 
care să-i fi întrecut.  

Alte popoare vechi şi nouă, grecii şi romanii cu 
simţ naţional şi cu mijloace de ajuns s-au învăţat a ridica 
monumente de marmoră şi de aramă, întru eterna 
memorie a bărbaţilor binemeritaţi de patrie şi naţiune. 
Singuri noi cari ne lăudăm cu o origine aşa strălucită şi 
veche, singură naţiunea română încă şi mai puţin de cum 
au putut, nu a ridicat semne monumentale memoriei 
străluciţilor săi bărbaţi, şi întru adevăr ne putem zice că 
nu am avut bărbaţi mari, poate că numai nu i-am ştiut 
preţui după meritele lor. Ci monumentele lor sunt 
piepturile noastre, şi preste aceea monumentele lui 
Samuil Clain, Şincai şi Petru Maior, sunt celea, ce şi 
le-au pus ei înşişi în operele lor, şi cari sunt mai 
durătoare decât statuile de bronz şi marmură. Ci va 
venişi acel timp când nici semnele din afară ale 
recunoştinţei naţionale nu va să le lipsească, iară 
memoria lor va fi de-a pururea în binecuvântare, şi 
împreunată cu istoria şcoalelor din Blaj.  

Însă nice de voi putem să ne uităm mari păstori 
sufleteşti şi dulci părinţi ai diecezei şi tinerimei noastre, 
cari dintr-un început aşa mic cum au avut şcolile acestea, 
cu părinteasca voastră îngrijire aţi crescut şi aţi adus la 
înflorire această plantă tânără, şi cărora sunt de a se 

E 
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mulţumi fructurile nepreţuite, care au nutrit pre atâţia fii 
lipsiţi de nutremântul spiritual. Voi care aţi părăsit viaţa 
pământească, acum repausaţi în sânul creatorului nostru 
luând coroana binemeritelor voastre, care se cuvine 
drepţilor şi tuturor făcătorilor de bine. Mulţumită fie şi 
vouă cu această ocaziune solemnă, suflete bune şi mult 
ostenitoare, câţi în decursul secolului trecut al acestor 
şcoale aţi fost chemaţi la ridicarea şi susţinerea 
celebrităţii acestui institut adăpând de învăţătura voastră 
şi încălzind suletele doritorilor de apa cea pururea vie a 
religiunii şi a ştiinţelor. Numele multora dintre voi au 
trecut din memoria celor de acum, şi fructul ostenelilor 
voastre nu va trece nice va înceta, până când va rămânea 
în sus memoria culturii naţionale, care e împreunată cu 
numele acestor şcoale în cari voi aţi ostenit.  

Încă nice de tine nu pot să uit în acest minut, 
cuvioasă societate a Marelui Basiliu, căreia de la început 
fu încredinţată soarta acestui institut. Măreaţă plantă, 
verde, înfloritoare, care aşa de curând te-ai uscat: căci 
viermele împărecherii a ros la rădăcina ta şi tu te-ai 
veştejit. Acest edificiu destinat să fie azil celor ce numai 
religiunii şi ştiinţelor şi-au închinat zilele lor, a rămas aşa 
curând deşert de tine. O, şi câtă speranţă avea în tine 
dieceza şi naţiunea! O, şi câtă lipsă avea să rămâi până 
în zilele noastre-zile în care spiriturile s-au schimbat, 
când sacrificiile sunt aşa de rari! Sacrificii pentru 

religiune, sacrifici pentru ştiinţă, baza societăţii şi baza 
culturii româneşti. Tu te-ai stins, şi faptele mâinilor tale 
a rămas. Fie memoria ta binecuvântată! Iară tu, 
Preaînălţate părinte, pe care provedienţa cerească te-a 
ales, ca să ne fii în aceste zile de împăcare, exemplul 
tuturor virtuţilor în care se reazemă speranţa naţiunii, 
clerului şi acestei şcoale, ca să le fii îngerul conducător 
în deşertul rătăcirilor, binecuvântă astăzi această 
tinerime numeroasă, care pre an ce merge se tot mai 
adauge însetând a se adăpa din fântâna nestinsă a 
ştiinţelor şi a religiunii, pentru că nevoinţele ei să fie 
binecuvântate înaintea lui Dumnezeu şi înaintea 
oamenilor, ca din aceste şcoale să iasă bărbaţi cu 
fidelitate... de acuma sunt însemnate cu caractere 
neşterse în inimile noastre ale tuturora şi întru ale acestor 
tineri şcolari, cari împreună cu noi se bucură de această 
zi însemnată, unică în analele noastre, şi care cei ce o 
vor mai ajunge după alţi o sută de ani, nu vor lipsi cu 
asemenea bucurie a o serba în tânăra aducere aminte de 
virtuţile înalte, ce vor face nemuritor numele Excelenţei 
Tale.  

Timotei Cipariu 
(în volumul Pagini literare, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1999) 

 
 

ELEV LA GIMNAZIUL SUPERIOR ROMÂN DIN BLAJ 
 
nul şcolar începea la 3 septembrie cu mare 
solemnitate. Şcoalărimea întreagă, la ceasurile opt 
dimineaţa, era strânsă pe clase în curtea 

gimnaziului, fiecare clasă având în frunte profesorul 
diriginte. La sunetul clopotului din turnul catedralei, clasele 
ieşeau rând pe rând din curte şi intrau în sfântul lăcaş, 
fiecare clasă având şi aici locul stabilit. Sfânta liturghie era 
oficiată de către directorul gimnaziului împreuna cu un 
sobor de profesori – preoţi şi ei. După terminarea 
serviciului divin, în aceeaşi ordine, reveneau în curtea 
gimnaziului, unde profesorii diriginţi alcătuiau catalogul. 
Începeau apoi lecţiile după orarul şi materia stabilită, după 
fiecare oră de lecţie, suna clopoţelul vestind pauza de 10 
minute. Uşile claselor se deschideau cu zgomot, şcolarii 
alergau în curte, cei mai mărunţei alergau şi se zbenguiau, 
iar cei din clasele superioare, îndeosebi „septimanii şi 
octavanii”, discutau probleme serioase de interes naţional, 
cultural şi politic.  

Pogăniciul de altădată, sfios, timid şi tăcut, nu lua 
parte niciodată la jocurile conşcolarilor. Uneori, unii din 
rândul acestora săvârşeau câte o „năzărâmbă”, abatere de la 
legile şcolăreşti, care era sancţionată sever din partea 
profesorilor diriginţi. Vinovatul mai îndrăzneţ, pentru a 
scăpa de rigorile pedepselor, la anchetare spunea:  

– Domnule profesor, nu am săvârşit eu fapta cutare, 
ci colegul Şt. M. Iar Şt. M., sfios şi tăcut, n-a avut niciodată 
curajul să se dezvinovăţească, primea pedeapsa cu ochii 

înlăcrimaţi. După ora de dirigenţie, colegii vinovaţi îi 
strigau în faţa: 

– Aşa-ţi trebuieşte, prostule, dacă nu ai curaj să te 
dezvinovăţeşti. Acum rabdă şi taci.  

Şcolarii Blajului erau cunoscuţi în satele din 
Transilvania şi cu numele de „dieci”. Li se spunea aşa 
fiindcă mulţi dintre ei, care aveau glas frumos, în vacanţa 
de peste an, duminicile şi în sărbători se aşezau în strana 
bisericii alături de „diac”, ajutându-l în cântări şi rugăciuni.  

Amintirea acestor şcolari cântăreţi, şi ei „dieci şi 
diecei”, a fost înregistrată şi de unele versuri populare care 
grăiau: Petelcuţă-n coloaş, / Nu s-a dus bădiţa-n Blaj. / Nu 
s-a dus să nu mai vie, / Ci s-a dus să-nceţe-a scrie. Căci 
fetele de măritat din satele „diecilor” plecaţi la Blaj, versul 
popular le atrăgea atenţia să nu prea aibă încredere în 
făgăduinţa diecilor: Cât trăieşti să nu iubeşti / Diac în haine 
nemţeşti. / Că diacu-i poamă rea / Te iubeşte, nu te ia. / Şi 
diacu-i poamă dulce, / Te iubeşte şi te duce.  

Mănăstirea „Bunei Vestiri”, numită a 
„călugăraşilor”, a fost întemeiată de către „postelnicul” 
vlădică Petru Pavel Aron. Menirea ei era să pregătească 
viitorii monahi care apoi urmau să îndeplinească diferite 
misiuni în cadrul instituţiilor de cultură blăjene. Intraţi în 
mănăstire la vârstă tânără, unii dintre dânşii mia târziu au 
regretat aceasta hotărâre.  

Stihurile populare spuneau despre ei: Pe dealul cu 
strugurii / Plimbă-se călugării, / Blăstămându-şi părinţii / 
De ce i-au călugărit / Şi nu i-au căsătorit.  

A
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Elevii Blajului din clasele I-IV purtau numirea de 
„poţoale” iar clasele V-VIII de „stundenţi”. Între poţoale şi 
stundenţi era mare deosebire: poţoalele agrăiau pe studenţi 
cu „domnule” şi „dumneata”, studenţii priveau cu 
indiferenţă şi nepăsare pe bietele poţoale. Când locuiau la 
gazde, poţoalele împreună cu studenţii, cei dintâi 
îndeplineau diferite servicii mărunte: preiau hainele şi 
lustruiau ghetele studenţilor, făceau diferite cumpărături de 
la prăvălii, aduceau câte o cană de apă pentru băut şi altele. 
Iar studenţii ajutau poţoalele să-şi pregătească lecţiile din 
obiectele de învăţământ mai grele. Serviciul cel mai 
important pe care poţoalele îl făceau studenţilor era să le 
aducă şi acestora în fiecare zi la amiazi „ulcica” cu zamă 
caldă de la seminar. Datina de-a primi această hrană a fost 
introdusă la şcolile din Blaj încă din vremea vlădicului 
Petru Pavel Aron. Datina s-a transformat cu timpul într-un 
adevărat ritual. La ceasurile 12, când clopoţelul 
gimnaziului anunţa încetarea lecţiilor, poţoalele ieşeau din 
clase în fuga mare la gazdă, unde aruncau cărţile pe pat, 
luau ulcica, traversau piaţa din faţa catedralei, intrau în 
curtea seminarului şi de-aici în „culină” (bucătărie). În 
fiecare zi aici se fierbea un fel de zamă puţin consistentă şi 
bucătarul, „cufta”, turna din ea, umplând ulcica poţoalelor. 
Ciorba, fiindcă nu avea cine ştie ce bunătăţi fiecare, a fost 
botezată din vremuri vechi din partea diecilor cu numele 
„zamă de cute”, „zamă de brăcinar” pe care o primeau toţi 
şcolarii care veneau aici la prânz, cu ulcica. Întorşi la gazdă 
tăiau câteva dărabe de „ţipău”, le înmuiau în zama caldă şi 
amiaza era gata.  

Operaţia aceasta o îndeplineau poţoalele, aproape ca 
un ritual, zi de zi, toată perioada în care frecventau cele 
patru clase inferioare. Acum situaţia se schimba radical: 
poţoalele deveneau studenţi şi în această calitate nu s-ar 
mai fi dus la seminar cu ulcica, pentru cât bunu-i pe lume. 
Să-l fi văzut cineva pe student traversând piaţa, Doamne 
fereşte!, vreo dulcinee, cerul s-ar fi surpat pe capul lui de 
ruşine. Ce te faci însă, foamea şi stomacul îşi reclamau 
drepturile lor. Şi cum necazul îl învăţa multe pe om, 
studenţii au aflat soluţia salvatoare îndată. Cumpărau din 
piaţă câte o oală mai mare, o dădeau poţoalelor şi aceştia o 
luau la seminar. Bucătarul o umplea cu zamă, indiferent de 
volumul ei. Poţoalele, întoarse la gazdă, împărţeau pe 
jumătate cu studentul porţia de zamă, mulţumindu-se 
amândoi, împăcându-se astfel şi capra şi varza.  

Condiţiile igienice şi sanitare în care trăiau la gazde 
şcolarii Blajului erau nespus de vitrege. În câte o cameră 
locuiau câte 4-6 poţoale şi studenţi, camera avea o singură 
fereastră aşezată la nivelul străzii, cu tavanul sprijinit pe 
„meşter grindă”. Dormeau câte doi şi chiar trei în câte-un 
pat, o singură masă cu două scaune şi ceva laviţe. În acest 
mediu atât de neprielnic sănătăţii şi igienei, boalele 
molipsitoare se dezvoltau şi se propagau în dragă voie. 
Între ele, cea mai des întâlnită în lumea poţoalelor de la 
gazde era râia. De binefacerile ei nu a scăpat aproape nici 
un şcolar din clasele inferioare ale gimnaziului. Şi 
Pogăniciul de odinioară venit de sub poalele „Măgurei” a 
cunoscut scărpinăturile înfocate ale îndrăcitei.  

Poţoalele îşi pregăteau lecţiile în curţile şi grădinile 
gazdelor. Plimbându-se pe câte o cărare, lungă de câteva 

zeci de metri, în sus şi în jos, rosteau în gura mare texte de 
proză şi poezie. Când ajungea Poţoala la latinescul: hic, 
haec, hoc, un student mai şugubăţ îi striga din curtea 
vecina: sufla-n foc. Iar când poţoala se lupta încurcându-şi 
limba cu nemţescul: der, die, das alt student de peste pălang 
îi trimitea completarea: n-am răgaz.  

În vreme de iarnă, problema pregătirii lecţiilor era 
nespus de grea. În jurul mesei din odaia scundă se aşezau 
studenţii la lumina fumegândă a unei lămpi cu petrol. 
Bietele poţoale se aciuiau şi ele pe stavila paturilor, 
punându-şi pe genunchi tabla de desen, care le servea drept 
masă de scris.  

Lumea şcolarilor mari şi mărunţei aştepta cu 
nerăbdare venirea primăverii şi verii când apa încălzită a 
Târnavelor le îngăduia scăldatul. Unii dintre aceştia erau 
originari din satele aşezate departe de apele curgătoare. 
Aceştia nu cunoşteau nimic din sportul înotului. Când 
plecau la scăldat, gazdele le atrăgeau atenţia să nu intre în 
apă adâncă, să rămână întotdeauna pe lângă ţărmuri, să nu 
intre în curentul de la mijlocul râului, unde, Doamne 
fereşte, îi ameninţa primejdia înecului. Poţoalele ascultau 
sfatul gazdelor, intrau în apa adâncă până la genunchi şi, 
din lipsă de săpun, se „şurluiau” unul pe celălalt cu nămol, 
apoi se „liciurea” cum îi „helciu”. Îmbrăcaţi, porneau apoi 
la iaz, la irugă şi la jiripurile de sub scocurile morii, unde 
făceau baie aceia care erau originari din satele de pe lângă 
apele curgătoare şi cunoşteau tainele înotului. Aceştia se 
aruncau de sus, de pe ţărmuri în apă, se „corleau”, ieşeau la 
suprafaţa bolborosind şi aruncând din gură stropi de apă, 
spre uimirea privitorilor.  

Generaţiile mai noi ale şcolarilor blăjeni au păstrat 
de la înaintaşi câteva amintiri în legătura cu lunile petrecute 
de Mihai Eminescu la Blaj în vara anului 1866. Tânărul 
venit de la Cernăuţi îi plăcea scăldatul. Uneori se oprea la 
jilipul de sub scocurile morii unde apa, căzând de la câţiva 
metri înălţime, forma unde de spume. Studenţii privitori de 
pe ţărm admirau dexteritatea tânărului în ce priveşte arta 
înotului. Alteori îşi cumpăra cireşe de la o cofăriţă din 
piaţă, mergea sus pe Hulă la lacul Chereteu, se aşeza la 
umbra câtorva tufani, consuma fructele cărnoase, iar 
sâmburii îi arunca pe luciul lacului „privind cum face apa 
cercuri / căci vrăjit de mult e lacul / de-un cuvânt al Sfintei 
Miercuri”.  

Într-o dimineaţă de primăvară, poţoalele şi studenţii 
alergau de pe uliţele Blajului, la lecţii. În curtea 
gimnaziului, lângă uşa locuinţei pedelului, o grămadă de 
şcolari având în mijlocul lor un ţăran, cioban, cu căciulă 
miţoasa şi suman, învelit cu sarica. Sfioasa poţoală s-a 
apropiat şi el de grămada şcolarilor, aflând că ţăranul este 
vestitul Badea Cârţan. Călătorul nostru venea de la 
Bucureşti o dată pe an, trimis de Ion Bianu, bibliotecarul 
Academiei, cu scrisori şi cărţi adresate canonicului Ion 
Micu Moldovan, în locuinţa căruia a trăit Ion Bianu vreme 
de opt ani cât a durat lecţiile gimnaziului. De la Blaj, la 
întoarcere, duce la Bucureşti scrisori şi cărţi, trecându-le 
peste graniţa Carpaţilor prin „Vama Cucului”, pe cărări 
numai de el ştiute, total necunoscute grănicerilor unguri, 
paznici vigilenţi ai hotarelor dintre România şi Ungaria.  
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Vestitul călător a povestit în acea zi şcolarilor câteva 
din drumurile bătute de el pe jos, din România până în 
Italia. Spunea cum a ajuns în Cetatea Eternă în vreme de 
noapte şi, pentru a-şi odihni oasele obosite de calea lungă, 
nu a găsit alt loc mai potrivit de odihnă decât ultima treaptă 
de la picioarele Columnei lui Traian. Învelit în sarică s-a 
dat somnului, dormind ca un copil scăldat. Mare a fost 
mirarea paznicilor ordinii publice când au văzut, dimineaţa, 
ridicându-se în picioare figura unui dac adevărat, cioplit pe 
Columnă. La întrebarea organelor ordinii publice, Badea 
Cârţan a răspuns că a venit din România să vadă Columna 
lui „Taica Traian”, care a adus pe români în Dacia, ai căror 
urmaşi suntem noi, românii.  

Elevii care locuiau pe la gazde dădeau şi ei câte o 
mână de ajutor în treburile gospodăreşti ale acestora. 
Poţoalelel de la baciul Zevedei săpau primăvara straturile în 
grădină, în care doamna aşeza seminţele şi răsadurile. 
Baciului Zevedei poţoalele îi ajutau la strujitul şi găuritul 
butucilor de roade. Poţoalele aduceau apoi apă de băut cu 
ciubărul din curtea vlădiciei şi de la Târnavă pentru spălat 
rufele. Din când în când plecau şi la moară cu câte o mierţă 
de cucuruz, măcinând făina pentru mămăligă.  

Gazda, pentru nevoile familiei, îşi procura lapte 
zilnic de la canonicul Ion Micu Moldovan. Acesta, prelat 
papal, membru activ al Academiei Române, preşedintele 
Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura şi Cultura 
Poporului Român, era şi un mare gospodar. Avea două vaci 
de lapte, de care se îngrijea sora lui, grădină cu pomi 
roditori şi viţă de vie, iar într-un colţ era aşezată stupina cu 
câteva zeci de coşniţe.  

Într-una din zile, gazda a trimis două poţoale la 
„Măria Sa” – aşa se intitulau atunci sfetnicii Mitropolitului 
– după lapte. În vremea cât sora lui mulgea vacile şi turna 
laptele în vasele clienţilor, poţoalele, văzând întredeschisă 
uşa grădinii, dornice să afle ce este pe acolo, aruncându-şi 
privirile au rămas de-a dreptul crucite de cele văzute. Măria 
Sa, numai în cămaşă, pantaloni şi cizme, purtând pe faţă un 
obrăzar de sârmă, cerceta şi observa liniştit rânduielile 
albinelor din coşniţe. Era tocmai perioada roitului, când 
albinele pregăteau zborul de nuntă al viitoarelor regine. 
Uimirea poţoalelor a fost însa nespusă văzând cum 
strălucitul cărturar şi marele român lucra liniştit în 
apropierea fiecărui ştiubeu, fără teamă de a fi înţepat de 
albinele care se plimbau în dragă voie pe mâinile lui.  

Revenite la gazdă cu laptele muls proaspăt, au 
povestit şi aici şi în clasa lor cele văzute în grădina Măriei 
Sale.  

Una din poţoale, după trecerea multor ani, a ajuns şi 
ea să scârţâie din peană, aşternând pe hârtie atâtea fapte şi 
realizări din istoria Blajului de altădată şi a personalităţilor 
lui care şi-au desfăşurat activitatea în această veche cetate 
de cultură românească. Închinând câteva studii şi lucrări lui 
Ion Micu Moldovan, cercetătorilor de atunci, a utilizat şi 
câteva însemnări personale ale marelui patriot. Într-una din 
ele scria că dânsul a învăţat „multă dogmatică” şi de la 
albine, studiindu-le viaţa şi obiceiurile. Înfăţişarea 
exterioară a poţoalei sfioase, a suferit o schimbare radicală, 
o dată cu trecerea în clasa a V-a a gimnaziului. Acum a 
lepădat straiele ţigăneşti, îmbrăcând haine domneşti. 

Colegii lui, majoritatea cu părinţi bine înstăriţi, îşi 
confecţionau hainele la croitori vestiţi, şi din straie alese. 
Părinţii poţoalei, din pricina sărăciei n-au avut putinţa unui 
astfel de lux. Dar – cum nevoia îl învaţă minte pe om – 
până la urmă au ieşit cu bine şi din această încurcătură. 
Mama poţoalei, la sfatul preotesei şi al dăscăliţei din sat, a 
cumpărat din Alba Iulia câteva pachete de bumbac alb, le-a 
adus acasă şi le-a vopsit în culoare neagră. Le-a urzit şi 
ţesut în război, realizând o pânză subţirică.  

O femeie din sat i-a spus că în Alba Iulia, la 
marginea oraşului, locuieşte un croitor cam sărăcuţ care 
pregăteşte fără prea mulţi bani haine pentru clienţi. Mama 
poţoalei a aşezat pânzătura în desagi şi s-a prezentat la 
croitor. Acesta a întrebat-o: cam cum îi copilul, înalt ori 
mic, gras ori slab? Si, fără să-l fi văzut vreodată pe client, a 
croit şi cusut o haină şi pantaloni.  

Noul costum a fost adus la Blaj şi îmbrăcat de 
poţoală. Este drept, era aşezat pe trupul lui cam... „cu 
furca”, neavând nici un fel de căptuşeală, dar, oricum, şi-a 
făcut intrarea solemnă în rândul studenţilor.  

În vacanţa de peste an, studentul era agrăit de unii 
săteni mai tineri, cu „domnişorule” şi „dumneata”.  

În vacanţa de vară, după ce oamenii, în duminici şi 
sărbători, ascultau la biserică slujba religioasă, prânzeau şi 
se odihneau, apoi se adunau în mijlocul satului. Aici, 
aşezaţi pe „podmoalele” de lut din faţa caselor ori pe stivele 
de lemn de lângă gardurile gospodarilor, ascultau ştirile din 
gazete împrumutate de la preot şi învăţător, care le erau 
împărtăşite de tânărul student. După ştirile din gazete, 
lectura continua cu câteva zeci de pagini din frumoasele 
volume ale poetului şi scriitorului George Coşbuc: 
Războiul nostru pentru neatârnare şi Povestea unei coroane 
de oţel. Sătenii ascultau plini de mirare, lăudând jertfele de 
sânge făcute de către soldaţii români pe câmpurile 
Bulgariei pentru a-şi scăpa ţara de stăpânirea turcească. 
Ascultătorii, comentând lectura, spuneau: – Da, fraţilor, 
aceia au fost oameni viteji, vrednici să fie lăudaţi şi urmaţi. 
Oare noi, când vom fi în stare să facem fapte asemenea cu 
ale dânşilor? Când va veni vremea să ne vărsăm şi noi 
sângele pentru a scăpa Ardealul de sub stăpânirea 
nedreaptă a ungurilor? 

Anul şcolar 1910-1911 s-a încheiat la sfârşitul lunii 
iunie. Înainte de-a pleca studenţii în vacanţă, profesorul de 
gimnastică a strâns în curtea gimnaziului pe aceia care erau 
originari din satele aşezate în preajma Blajului:  

– Feciori – le-a cuvântat profesorul – ştiţi că în vara 
acestui an la Blaj vor fi mari serbări la care vor participa 
românii din toate ţinuturile locuite de ei. Va fi multă muncă 
şi multă treabă. Comitetul de organizare al serbărilor are 
nevoie şi de ajutorul vostru, de aceea, la începutul lui 
august, veţi fi aici cu toţii.  

Porunca profesorului a îndeplinit-o întocmai grupul 
septimanilor. Serbările aniversare închinate marelui 
eveniment, o jumătate de secol de la întemeierea 
„Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura şi Cultura 
Poporului Român”, au avut loc în zilele de 14-27 august. 
Programul serbărilor definitivat din partea Comitetului de 
organizare a fost înaintat prefecturii judeţului Alba pentru 
aprobare. Prefectul, o dată cu aprobarea, a comunicat 
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Comitetului că-i pune la dispoziţie o companie de jandarmi 
pentru păstrarea ordinii şi liniştii în cursul serbărilor. 
Comitetul, mulţumind, a refuzat oferta prefectului, 
comunicându-i că membrii lui îşi asumă în întregime 
această misiune de a păstra prin organele lui liniştea şi 
ordinea. Iar de va fi să se întâmple vreo încălcare a 
măsurilor acestora, Comitetul în întregime poartă 
răspunderea şi va executa eventualele sancţiuni.  

Aşa s-a făcut că la Blaj şi în împrejurimi, în zilele 
serbărilor, nu s-a văzut nici urmă de pălării cu pene negre 
de cocoş şi nici cizmele cu pinteni zorăitori ale jandarmilor 
ungureşti. Punctele principale de atracţie a marelui public 
român venit la Blaj – a scris presa – au fost zborul lui Aurel 
Vlaicu şi opera artistică Mănăstirea Argeşului compusă şi 
dirijată de marele maestru Iacob Mureşianu.  

Pentru ca zborul „maistoraşului” să se desfăşoare în 
condiţii optime, Comitetul de organizare a cerut 
septimanilor să niveleze neregularităţile de teren de pe 
Câmpia Libertăţii, întrebuinţată drept loc de păşunat pentru 
animalele orăşenilor.  

Zborul aviatorului a avut loc în după amiaza zilei de 
16/29 august, între orele 17-19. Câmpia Libertăţii era o 
mare imensă de oameni, asemeni şi dealurile din dreapta şi 
stânga Târnavei Mari. Aproape de grădina Seminarului 
Teologic a fost construit un hangar provizoriu de scânduri, 
în care a fost adăpostit şi montat aparatul adus de la 
Bucureşti într-un vagon. Înainte de ora zborului, Comitetul 
de organizare a despărţit publicul imens de pe câmp în 
două, mijlocul rămânând liber pentru decolarea şi 
aterizarea aparatului, care a fost scos din hangar. Aurel 
Vlaicu a sărit în carlingă făcând un semn fratelui său Ion să 
pună elicea în mişcare. Motorul a început a funcţiona şi 
când a atins turaţiile reglementare, la un semn de mână a 
constructorilor, cei câţiva flăcăi care ţineau pe loc aparatul 
legat printr-o funie, l-au eliberat.  

Avionul a lunecat pe suprafaţa solului şi după un 
timp s-a desprins de pământ, ridicându-se în aer. Nimenea, 
nici condeiul cel mai meşter nu a fost şi nu va fi în stare să 
descrie stările sufleteşti, bucuria fără de margini, aplauzele 
şi uralele mulţimii, însoţite şi de lacrimi. Avionul s-a 
îndreptat spre râtul către pădurea Mişca, cei de pe câmp 
pierzându-l din vedere. Lumea tremura de teamă: oare se 
va întoarce ori nu? După câteva zeci de minute avionul a 
revenit, a trecut deasupra mulţimii printre turnurile 
catedralei, îndreptându-se spre Crăciunel. Aceeaşi teamă şi 
nelinişte stăpânea imensa mulţime; după alte câteva zeci de 
minute aparatul revine cu direcţia spre răsărit din nou, ca 
apoi, reîntors, să urmeze aterizarea. Toată lumea ştia că 
aterizarea este mai grea decât decolarea. Aurel Vlaicu, 
micşorând viteza, avionul a coborât încetişor spre pământ şi 
după alte câteva salturi a atins contactul cu uscatul.  

Ce a urmat nu se poate zugrăvi. Mulţimea imensă a 
rupt cordonul, a ridicat pe umeri pe strălucitul zburător, 
gata să-i dărâme şi aparatul. Astfel a fost purtat în triumf 
până la uşa hangarului, mulţimea nevrând nici în ruptul 
capului să plece de pe câmp.  

Grupul septimanilor care au contribuit şi ei prin 
modesta lor muncă la reuşita zborului erau aşezaţi lângă 
hangar, aplaudând entuziasmaţi şi ei, minunea de-a fi văzut 
omul genial zburând. Presa maghiară care nicicând nu ne-a 
fost prietenă, a comentat şi ea opera lui Aurel Vlaicu, 
aducând elogii minunatei ei înfăptuiri.  

Seara la orele 20, 30 a avut loc în curtea gimnaziului 
spectacolul desfăşurat sub cerul liber – executarea operei 
Mănăstirea Argeşului, realizare artistică a maestrului Iacob 
Mureşianu.  

Ştefan Manciulea 
(din volumul Povestea unei vieţi, Clusium, 1995) 

 

ŞCOLILE BLAJULUI 
 
„Blajul descinde din legendă”, din matricea 

conştiinţei româneşti. Întemeietorul lui este I. Micu 
Clain. Blaj – capitala spiritualităţii româneşti de 
dincoace de munţi.  

Blaj! Prinos de şcoli româneşti de toate gradele: 
de obşte (primare), latinească (liceul) şi academia 
(seminarul teologic).  

Blaj! Primii dascăli ai românismului: Samuil 
Micu, Gh. Şincai, P. Maior – filologi, teologi, istorici, 
literaţi, creatori şi difuzori ai conştiinţei naţionale, 
luptători cu gândul, cuvântul şi condeiul pentru 
drepturile noastre ancestrale.  

Blaj! Şcoala Ardeleană, începutul începutului 
nostru cultural.  

Blaj! 3-15 mai 1848, Câmpia Libertăţii, cele 
40000 de glasuri care pretind libertate şi egalitate, cu 
frăţietate. Noi vrem să ne unim cu Ţara! Blaj! 
Deşteaptă-te române! „Murim mai bine în luptă cu 

glorie deplină, decât să fim iar sclavi pe vechiul nost 
pământ!” 

Blaj! Avram Iancu cu tulnicele lui revoluţionare, 
cu prefecţii săi de legiuni… Crucea lui Iancu din Dealul 
Viilor. Când spui Blaj încep să se perinde prin faţa 
ochilor pleiada fără sfârşit a marilor figuri ale destinului 
nostru istoric şi cultural… 

Blajul este T. Cipariu, filolog şi lingvist de 
renume mondial, este Augustin Bunea – istoric şi orator 
de mare faimă… (Este ASTRA! – n. red.) 

Blajul este capitala Transilvaniei pentru ideea de 
unitate politică şi pentru luptele duse în folosul acestei 
unităţi de către profesorii şi elevii acestor şcoale. Blajul 
nu este numai locul conştiinţei româneşti, ci însăşi 
această conştiinţă! 

Ioan Miclea 
(din Caietele Ioan Miclea, Aridia, Blaj, 2005) 
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BLAJUL, O SPIRITUALITATE 
 
lipa prezentată este atât de mare, încât foarte 
probabil din cauza mărimii incomensurabile, n-o 
putem cuprinde în întregime.  

Aniversările sunt clipe de reculegere, momente 
de concentrare de viaţă în conştiinţe; de aceea, ele mai 
sunt totdeauna şi popasuri la răspântie de drumuri, clipe 
de reordonare a vieţii prin desăvârşita racordare a 
prezentului cu trecutul. Aşa se întâmplă în viaţa 
individual, aşa şi în viaţa colectivă.  

Clipa ce o trăim cuprinde în sine existenţa vieţii 
româneşti şi creştineşti ce a curs îmbelşugat din acest 
izvor, de la îmbinarea Târnavelor, două veacuri de-a 
rândul, pentru neamul românesc de pretutindeni.  

Istoricul, omul de ştiinţă, cercetătorul literar şi în 
sfârşit românul sincer, rămâne un moment extaziat la 
rostirea cuvântului Blaj, atât de evocator este de fapte 
mari şi clipe măreţe.  

Într-adevăr: Blaj… prin descălecarea, sub 
zâmbetul solar al lunii mai din anul 1737, a tânărului şi 
cucernicului călugăr, dar aprig luptător naţional 
Inochentie Micu, înseamnă întemeiere de cetate nouă 
românească, evocând pe cea a cetăţii eterne, ori pe cele 
două întemeiere de cetate nouă ale lui Dragoş şi Negru 
Vodă;  

Blaj... însemnează, prin deschiderea de şcoli din 
octombrie 1754, o rază vie şi permanent de lumină în 
bezna întunecoasă ce împânzea pe atunci viaţa neamului 
nostru;  

Blaj... însemnează, prin fundaţiunile întemeiate 
de vlădici, de sfetnicii acestora şi de laici iubitori de 
neam, central de formaţie şi perpetuă alimentare spiritual 
a fiilor oropsitului nostru neam; numai o listă completă a 
miilor de bursieri, aici la Blaj, ori la şcoli mari în 

străinătăţi, va putea arăta deplin şi fără replică întâietatea 
de centru cultural-naţional al Blajului în aceste două 
veacuri de strădalnică viaţă românească;  

Blaj... însemnează, prin anul 1848, al cărui sigil e 
Piatra Libertăţii, fortăreaţă naţională şi focar de eroism;  

Blaj, în sfârşit … însemnează, prin toată 
activitatea, mai ales din suta întâi de ani ce-l sărbătorim, 
puntea de comandă a navei româneşti care, ca „troianul” 
Ulysse, după milenii de străduinţe zadarnice şi suferinţe 
eroice se îndrepta spre rada portului strălucitor scăldat în 
razele farului din înălţimi.  

Definit prin aceşti două sute de ani, încât aproape 
n-a existat materializat în clădiri şi străzi, esenţiale unei 
aşezări omeneşti importante. De aceea antiteza: „mic” ca 
extindere, mare ca importanţă, i-a devenit moment de 
concentrare şi unificare a conştiinţelor noastre ale 
tuturora, cari sunt în ultimă analiză însăşi forma 
existenţială a Blajului-spirituale, să însemneze un 
început de epocă nouă în viaţa abia intrată în evoluţie a 
Blajului-oraş.  

Blajul vechi, Blajul suflet completat acum cu 
Blajul administrative, centru de viaţă românească 
oficială, trebuie să clădească Blajul de mâine. Oraş mare 
şi important, care ca o inimă sănătoasă să distribuie în 
toate colţurile de viaţă românească ideile şi sentimentele 
pe care, el, cu consfinţit drept de arbitru, le va crede 
necesare făuririi viitorului de aur al neamului nostru 
scump. (1937) 

Nicolae Comşa 
(din volumul Portrete şi studii literare, Editura 

ASTRA, 2004) 

 
 

BINECUVÂNTATE GÂNDURI ŞI AMINTIRI ÎNCHINATE ŞCOLILOR BLAJULUI 
ŞI DASCĂLILOR LOR 

 
eiau şirul gândurilor mele, ale unei senectuţi abia 
începute, gânduri pe care mi le aduce într-o 
devălmăşie greu de stăpânit, acel timp de aur al 

adolescenţei mele blăjene, sursă bogată în clipe, ore, 
zile, săptămâni, luni şi ani pe care viaţa mi le-a dăruit a 
le trăi într-o urbe nu în zadar numită „Mica Romă” de 
Luceafărul poeziei noastre, loc din care „a răsărit soarele 
românilor”, cum bine spus-a bătrânul Heliade, citadela 
sfântă din care, pentru marile ei idealuri creştine şi 
profund româneşti, a început sub diabolica opresiune 
comunistă martirul Bisericii Române Unite cu Roma, 
martiru împărtăşit şi îndurat în numele lui Dumnezeu de 
ierarhii, preoţii şi o imensă parte din turma păstorită de 
aceştia, de-a lungul a mai bine de două veacuri. Instituţii, 
începând cu Catedrala lui Ion Inocenţiu Micu Clain, 
seminarul teologic, şcolile blăjene, sfânta capelă, nu în 
ultimul rând, de la Institutul Recunoştinţei, unde se 

odihnesc o bună parte din marii arhierei ai Blajului, 
lăcaşuri sfinte, prin cele ce au propovăduit şi au 
însemnat în slujba credinţei, dragostei de neam şi grijii ei 
pentru îmbogăţirea şi, mai ales, protejarea culturii şi 
istoriei acestuia, toate acestea au coborât într-un con de 
umbră sub oprimarea regimului comunist, pentru ca, 
după aproape o jumătate de secol, să renască, asemenea 
păsării Phoenix, din propria ei „umbră” aducând în 
sufletele celor ce au supravieţuit tăvălugului nemilos al 
supuşilor diavolului, speranţa în vremuri mai bune, 
cinstirea martirilor bisericii noastre şi ai neamului 
nostru, hotărârea ca, prin credinţă şi muncă cinstită, să 
revenim cu toţii la ceea ce am fost şi, dacă e cu putinţă la 
„mai mult decât atât”.  

În fiecare an, mai ales, în octombrie, luna în care 
în 1948 Biserica Română Unită cu Roma a fost 
desfiinţată, aşa ar fi dorit forţele oculte comuniste, în 

C

R
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fiecare moment în care gândurile noastre ne aduc aminte 
de martirul slujitorilor credinţei în Dumnezeu şi în 
Biserica Lui, rugile noastre se îndreaptă spre Tatăl 
Ceresc rugându-l să ne ajute în lupta noastră închinată 
recuceririi drepturilor pe care le-au avut; să odihnească 
în veşnicie pe cei ce au murit în numele Lui. Slujbele din 
Catedrala Blajului unde odihneşte după o dureroasă şi 
lungă înstrăinare într-un mormânt din Roma, din Italia 
unde şi-a petrecut anii plini de suferinţă, dar şi de 
încredere în Dumnezeu, marele ierarh al bisericii 
noastre, Ion Inocenţiu, întemeietorul Blajului, cetatea 
credinţei celei întru totul îndepărtate spre Dumnezeu, din 
bisericile, puţine la număr care ne-au fost retrocedate, 
din cimitirele din Blaj, Bucureşti şi din alte localităţi, 
unde odihnesc întru veşnicie slujitori şi martiri ai 
bisericii noastre. Toate acestea constituie omagii sincere, 
şi profund recunoscătoare aduse celor ce, în vremurile 
grele, prin care a trecut Biserica Română Unită, au 
suferit şi s-au săvârşit, păşind cu bine-prea bine meritată 
glorie-pragurile acestei vieţi spre tărâmurile elizee ale 
veşniciei vieţi, cinstind numele Dumnezeului nostru Cel 
Adevărat şi Atotputernic.  

Aproape că nu există noapte, mai ales în ultimii 
ani, ani de suferinţă, de neajunsuri pentru trupul meu 
chinuit de boli mai mult sau mai puţin meritate, dar pe 
care trebuie să le înfrunt – căci ce sunt toate acestea pe 
lângă cele pe care generaţiile anilor 48-89 le-au îndurat 
cu stoicism, profundă credinţă şi devotament –, aproape 
că nu există noapte, spun, în care să nu retrăiesc în vise, 
uneori coşmaruri, momentele din acei ani ai adolescenţei 
mele blăjene. Revin din adâncurile subconştientului meu 
oameni, momente şi locuri, pe care le-am trăit şi le-am 
cunoscut, le-am iubit şi venerat, frânturi dintr-o 
copilărie, adolescenţă şi tinereţe de început, care-mi 
străfulgera mintea de-a lungul orelor din zi şi din noapte, 
când, rămânând cu mine însumi de vorbă le retrăiesc şi 
care, prin forţa lor, îmi răscolesc cele mai profunde 
simţăminte, mă fac să cutreier în timp şi în spaţiu, deci 
momente şi locuri, care în acei ani au făcut parte din 
viaţa mea.  

De la prima Împărtăşanie pe care am primit-o din 
mâinile părintelui nostru spiritual, mai târziu episcopul 
martir Tit Liviu Chinezu, confesor pe atunci al elevilor 
de la şcoala normală de băieţi şi de la cea de aplicaţie, de 
la duminicile petrecute cu evlavie în timpul liturghiilor 
celebrate în Catedrală, de la cele din timpul vacanţelor 
de Crăciun şi de Sf. Paşti, pe care elevii blăjeni le 
ascultau în balcoanele laterale ale catedralei, deasupra 
stranei, în care cu evlavie participau la liturghii canonicii 
Blajului, de la zilele de pelerinaj din pădurea Cărbunari 
la bisericuţa călugărilor Casei Domnului, de fiecare 
Sfântă Mărie Mare, sărbătorită la 15 august a fiecărui an, 
până la clipele petrecute în singurătate în genunchi în 
faţa sfintei icoane a Preacuratei Fecioare Maria, care 
domină cu măreţie nişa din partea dreaptă a intrării în 
Catedrala „Sf. Treime”, căreia îi închinam gândurile 
mele, speranţele şi rugăciunile pentru tot ceea ce sufletul 
meu simţea că are nevoie. Adesea îmi aduc aminte, cu 

durere şi profundă recunoştinţă de orele în care, 
plimbându-ne în Grădina Lugojului, dominată de 
stejarul lui Avram Iancu şi în Castelul Mitropolitan, 
aripa unde acum este Biblioteca documentară „Timotei 
Cipariu”, pe care în primăvara anului 1973, am 
reorganizat-o cu sprijinul unor bibliologi de la Cluj, 
Preasfinţitul Ioan Suciu, episcopul tinerilor, martir al 
bisericii noastre dădea sfaturi pline de înţelepciune celor 
doi tineri absolvenţi ai Liceului „Sf. Vasile cel Mare” 
din Blaj – lui Vasile Crişan şi mie, Eugen Blăjan, 
pregătindu-ne pentru a pleca la studii teologice la Roma, 
la „De Propaganda Fide”, ceea ce-aşa voit-a Dumnezeu 
– nu s-a mai înfăptuit, paşapoartele noastre fiind refuzate 
de Siguranţa Statului. Tot ceea ce am învăţat în acei ani 
– din timpul „ovodei”, al grădiniţei al anilor şcolii de 
aplicaţie şi, mai ales, din timpul anilor de liceu, a rămas 
profund păstrat în fiinţa mea, reprezentând elemente, 
percepte de morală, de conduită creştină pe care le 
trăiesc şi, din slăbiciune omenească, rareori mă abat de 
la ele, dar mă străduiesc să le aduc cu mine în aceşti 
furtunoşi ani, ai tinereţii, maturităţii şi „tinerei” mele 
senectuţi până la sfârşitul existenţei mele pământeşti.  

Din noianul visurilor mele face parte lumea mică, 
dar plină de semnificaţii a generaţiilor anilor 30-50, 
perioadă de adânci şi grăitoare prefaceri-în bine şi în 
rău-pe care acestea le-au trăit, începând cu părinţii 
noştri, din Blaj şi din alte localităţi transilvănene şi 
continuând cu elevii mici şi mari pe atunci, ai acelor 
„Fântâni ale darurilor”, care din 11 octombrie 1754 şi 
până în anul 1948, n-au încetat să adape sufletele, 
inimile şi minţile celor ce s-au învrednicit a se adăpa din 
izvoarele nesecate ale acestora.  

Visurile mele, amintiri dragi fiinţei mele, îmi 
readuc în atenţie şi spre meditaţie portrete de neuitat ale 
dascălilor acestor generaţii, începând cu profesorii Ioan 
Pop-Câmpeanu, Ştefan Pop, Ştefan Manciulea, Pavel 
Dan, Simion Gizdavu, Gheorghe Veliciu, Grigore 
Pădurean, Coriolan Suciu, de mai tinerii dascăli 
Octavian Modorcea, Virgil Stanciu, Iacob Borcea, 
Nicolae Moldovan, Ioan Vultur, să mi se ierte dacă am 
uitat pe cineva, şi nu în ultimul rând, pe Nicolae Comşa, 
profesor de limbă şi literatură la moartea căruia în 1946, 
am rostit, în numele generaţiei mele, pe marginea 
mormântului său, cuvântul îndurerat, pios al elevului, în 
numele colegilor, adresat distinsului nostru profesor. Cu 
acelaşi prilej, Niculiţă Blăjan, fratele meu mai mare a 
rostit un cuvânt plin de simboluri, în numele primilor 
elevi, pe atunci, ai tânărului profesor. La comemorarea 
acestei personalităţi a vieţii spirituale blăjene, am rostit 
din nou, un cuvânt concretizat într-un „Portret al 
profesorului mei Nicolae Comşa”, evoc cu recunoştinţă 
şi respect personalitatea aproape nonagenarului nostru 
profesor Teodor Seiceanu, şi care, împreună cu 
profesorul universitar dr. Ion Buzaşi, fiu adoptiv al 
Blajului, au evocat personalitatea complexă a lui 
Nicolae Comşa, ca profesor strălucit şi pasionat 
cercetător al celor mai importante izbânzi ale culturii şi 
literaturii române, ale Blajului istoric.  
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Mulţi, e adevărat, din cauza trecerii ireversibile a 
timpului, dintre profesorii amintiţi cu drag şi respect, în 
rândurile de mai sus, au fost şi dascăli ai fraţilor mei mai 
mari, trecuţi în veşnicie.  

A fost de-a lungul acestor decenii, o epocă menită 
să rămână în sufletele foştilor elevi ai şcolilor blăjene, ca 
amintiri, peceţi ale unei vieţi spirituale-credinţă, cultură, 
dragoste de ţară şi popor, amintiri, pe care, cei ce pot şi 
au harul şi datoria de a le aşterne pe hârtie, să rămână 
mărturii atotgrăitoare ale acelor vremi, ale acestor 
instituţii şi personalităţi care, prin viaţa lor trudnică şi 
îndrăzneaţă, au scris însăşi istoria spiritualităţii blăjene. 
Resping, cu acest prilej, încercările necuviincioase ale 
unor foşti elevi ai Blajului, e adevărat, puţini la număr, 
de a arunca, prin ceea ce au scris, prin cărţi condamnate 
de adevăraţii blăjeni – noroi peste deceniile, secolele 
vieţii spirituale a acestei citadele a culturii: Blajul. 
Faptele şi personalităţile care le-au săvârşit creând 
istoria, neştirbite de aceste nelegiuite încercări, trădări 
neruşinate, purtând pe mai departe, de-a lungul 
secolelor, mărturie a oamenilor însemnaţi ai poporului 
nostru, care au făcut istorie-atât în ceea ce priveşte viaţa 
spirituală, credinţa în Dumnezeu hrănită de slujitori, de-a 
lungul timpului, ai Bisericii Române Unite cu Roma, cât 
şi cultura şi dragostea de neam, de nelegiuirile ţării 
noastre, sădite în sufletele, minţile şi inimile elevilor de 
către dascălii străluciţi ai şcolilor blăjene, a căror 
contribuţie suntem neputincioşi să o cuprindem în 
cuvinte, oricât de meşteşugite ar fi ele. Nu mai ştiu de 
câte ori, de-a lungul acestor rânduri am scris cuvintele 
credinţă, cultură, dragostea de neam şi ţară, spiritualitate 
blăjeană, dar ori de câte ori le-aş fi scris, nu este îndea-
juns, pentru că ele au constituit şi continuă să rămână 
pietrele de temelie ale edificiului clădit de dascălii 
Blajului – ierarhi, preoţi şi mireni – şcolile acestei 
citadele, „Fântâni ale darurilor”, cum le-a numit cu 
evlavie, speranţă şi încredere în viitor, episcopul Petru 

Pavel Aron, urmaşul întemeietorului Blajului ale cărui 
sfinte rămăşiţe pământeşti se odihnesc sub o lespede din 
faţa iconostasului Catedralei „Sfânta Treime”.  

Trebuie să mărturisesc cu mâna pe inimă că nu 
regret nici un moment, dacă aceasta mă ajută să fiu 
convingător, ca Dumnezeu a hotărât în toamna lui ’47, 
ca eu să rămân a-mi continua viaţa în bucureşti, alături 
de familia mea, sa-i dăruiesc inima mea, Ninetei, colega 
mea de facultate, pentru ca, apoi, in 10 iunie 1951 să 
alcătuim o familie, dăruită de Dumnezeu de-a lungul 
anilor, in 1956, cu o fiică Mihaela Ruxandra, şi mai 
târziu în ’79 cu o mlădiţă a trupului ei, Ioana – Ionuţ 
Jderuţ, cum am numit-o de-a lungul anilor pe unica 
noastră nepoată. Am gândit că aşa a fost scris în cartea 
destinului meu, scrisă de Dumnezeu şi m-am străduit să 
fiu un soţ, un tată şi un bunic aşa cum îşi doreşte fiecare 
om crescut în dragoste de Dumnezeu, credincios Lui, 
gata oricând de dăruirea deplină, de sacrificii, dacă este 
nevoie, pentru ca viaţa noastră, a familiei mici şi mari să 
se desfăşoare în linişte, înţelegere şi dragoste.  

Dacă din rândurile aşternute de mine, de-a lungul 
anilor, amintesc despre atmosfera anilor copilăriei, 
adolescenţei şi primei mele tinereţi, atmosfera Blajului, a 
şcolilor şi lăcaşurilor lui de credinţă reies anumite 
gânduri şi simţăminte impregnate de idealurile mânate, 
în această perioadă, de dascălii mei blăjeni, subliniind 
nostalgia acelei vieţi, aceasta nu înseamnă câtuşi de 
puţin că regret viaţa pe care am început-o în ’47, pe care 
o continuu cât Dumnezeu îmi va îngădui să o trăiesc în 
mijlocul familiei pe care o iubesc şi care mă iubeşte, 
familie a cărei zestre spirituală, sădită în inimile fiecărui 
membru al ei de preabunii mei părinţi bucureşteni – 
Ioana şi Gheorghe Dinică, fii de ţărani munteni, oameni 
cu credinţă în Dumnezeu.  

Eugen Blăjan 
(din Cartea amintirilor blăjene, Buna Vestire, Blaj 2007) 

 

RONDELUL ŞCOLILOR BLĂJENE
Vrednicele şcoli blăjene, 
Trec peste veacuri şi slujesc 
Învăţământul românesc 
De pe plaiuri ardelene.  
 
Leagăn Şcolii Ardelene 
Şi-al spiritului latinesc;  
Vrednicele şcoli blăjene, 
Trec peste veacuri şi slujesc 
 
Demnităţii ardelene.  
Dascăli de rang cărturăresc, 
Ctitori, firi olimpiene, 
Încă, simbolic, păstoresc 
Vrednicele şcoli blăjene.  

Leon Sorin Munteanu 
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Augustin Bunea a fost cunoscut şi recunoscut 
ca om de mare credinţă, dar şi de mare cultură, ca om 
politic în acelaşi timp şi la aceleaşi dimensiuni. 
Trăieşte la Blaj în perioada 1882-1909, adică 27 de 
ani (de la vârsta de 25 la 52 de ani), din care 11 sub 
mitropolitul Ioan Vancea (1882-1892) şi 16 ani 
(1893-1909) în timpul mitropolitului Victor Mihali.  

Era vremea în care cei doi mitropoliţi înţeleg că 
trebuie să întărească Biserica şi Şcoala, de jos şi până 
sus, printr-o bună organizare şi modernizare, să 
întărească tocmai ceea ce noua putere dorea să 
demoleze.  

De aceea, mai întâi, mitropolitul Vancea 
organizează congrese mixte cu clerici şi mireni (1873 
şi 1875) sinoade arhiepiscopale (1869, 1882, 1889) şi 
sinoade provinciale (1872 şi 1882), intră în dialog cu 
toate forţele şi tuturor le asigură un nou statut, noi 
baze spirituale şi morale. Face vizite apostolice de la 
un capăt la altul al Provinciei mitropolitane şi este 
primit pretutindeni de catolici şi ortodocşi în spiritul 
frăţiei şi al unităţii neamului nostru.  

Un alt ierarh al unei Biserici din totdeauna 
luptătoare pentru credinţă şi neam, mitropolitul 
Vancea a continuat o bună tradiţie şi a adăugat 
acesteia elemente noi ce fac din el un ctitor al 
Bisericii Unite şi al şcolilor de la Blaj, ieşite 
triumfător din Epoca Luminilor şi gata să răspundă 
problemelor noii epoci.  

Ioan Vancea conduce destinele Bisericii 
greco-catolice, ca mitropolit, între anii 1869-1892, 
ceea ce corespunde, din punct de vedere istoric, unei 
noi perioade. Cu un an mai devreme, în 1867, peste 
pământul şi oamenii Transilvaniei se întinde o altă 
formă de stăpânire, o dublă stăpânire, austro-ungară, 
nelegitimă, aspră şi nedreaptă pentru cei mai vechi şi 
cei mai mulţi locuitori ai săi. Anul 1892, când şi-a dat 
obştescul sfârşit marele ierarh, înseamnă drumul celor 
300 inimi de români spre împăratul de la Viena, 
ducând cu ei cel mai aspru rechizitoriu făcut veacului 
ce se încheia.  

Mitropolitul Vancea, vreme de 24 de ani a fost 
în fruntea cărturarilor din vremea sa, în fruntea 
tuturor, prin gândire şi acţiune. Şi-a asociat, în primul 
rând, toată elita unită din vremea sa, puternică prin 
ştiinţă şi credinţă, prin implicarea ei în viaţa spirituală 
şi politică. A preluat din vechea gardă pe Timotei 
Cipariu, i-a ridicat, pe rând, pe Izidor Marcu, Vasile 
Hossu, Victor Smigelschi, pe Ioan Micu Moldovan şi 
Augustin Bunea, ultimii doi fiind limbi de foc atunci, 
în vremea mitropolitului Vancea şi a urmaşului său, 
Victor Mihali.  

Era vremea în care şi Augustin Bunea şi Ioan 
Micu Moldovan îşi vor scrie multe din cărţile lor şi se 
vor alătura glasurilor şi faptelor celor doi mitropoliţi.  

Blajul, prin mitropolitul Vancea şi apoi prin 
mitropolitul Mihali, întreaga elită de aici în frunte cu 
canonicii Augustin Bunea şi Ioan Micu Moldovan, 
fac zid de apărare în acele vremuri de grea încercare 
pentru neamul românesc din Ardeal. Profesori şi 
elevi, elită şi popor vor apăra cu dârzenie limba şi 
neamul, iar cei trei mitropoliţi, Ioan Vancea, Victor 
Mihali, uniţi, împreună cu Miron Romanul, ortodox, 
îşi întind mâna – aşa cum au făcut şi alţi înaintaşi ai 
lor – şi protestează împreună, în numele naţiunii, 
apărând dreptul limbii române în toate şcolile.  

Replica mitropolitului Vancea mai întâi este 
temeinică şi din timp pregătită, categorică şi eficace. 
Întreaga sa activitate se desfăşoară sub deviza: 
credinţă şi evlavie, ştiinţă de carte şi unitate, iubire şi 
ordine, puse toate în slujba Bisericii şi Neamului, 
nedespărţite în concepţia sa de viaţă. Strategia lui se 
întemeiază pe istoria naţională conjugată la toate 
timpurile şi după preceptele lumii moderne, a acelei 
părţi din lume hotărâtă a deschide porţile spiritului 
nou, în numele egalităţii şi a fraternităţii tuturor, fără 
nici un compromis ce ar fi putut să atingă credinţa şi 
drepturile neamului românesc. A fost un european 
format sub influenţa a două culturi apusene, venite 
dinspre Viena şi Roma; un umanist encicloped ce a 
citit bine şi nu a uitat niciodată cartea de istorie a 
neamului, în care şi-a înscris numele prin faptele sale 
vrednice de cinstire.  

Augustin Bunea ne spune despre toate acestea 
în monografia dedicată mitropolitului Ioan Vancea şi 
ne mai spune, tot acolo, despre locul lui în 
Episcopatul roman. În lunile petrecute la Roma, în 
chiar prima sa vizită oficială din noiembrie 1869, 
până în iulie 1870, la Conciliul Vaticanului din acea 
vreme, mitropolitul Vancea – ne povesteşte Augustin 
Bunea: – „a dezvoltat o activitate şi a dezvelit o 
erudiţie teologică, care nu mai era obicei a se vedea în 
Biserica Orientală de când s-a închis şirul Părinţilor 
din cele de întâi opt veacuri ale Bisericii” (B. 14, p. 
15; B. 38, p. 274) Mitropolitul Vancea a impresionat 
prin cultura sa şi a câştigat respectul desăvârşit al 
Vaticanului, atunci şi în celelalte vizite făcute la 
Roma, prin întreaga sa activitate. L-a câştigat şi l-a 
păstrat pentru un pătrar de veac.  

Stă mărturie tot ceea ce a făcut pentru Biserica 
Românilor Uniţi, pentru şcolile de la Blaj, pentru 
naţiunea română din Transilvania. Noi ne vom opri 
aici şi acum asupra unui lucru în care a fost implicat 
Augustin Bunea. E vorba de ziarul Unirea, un ziar 
„bisericesc şi politic” apărut cu un an înaintea morţii 
vlădicului Ioan Vancea (în 1891). Bazele i-au fost 
puse în timpul vieţii sale de către canonicii Augustin 
Bunea, Alexandru Grama, Victor Smigelschi şi Izidor 
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Marcu. Ziarul a fost condus, în perioada 1903-1909 
(până în anul morţii sale) de către Augustin Bunea.  

Scopul ziarului, mărturisit direct prin titlu şi 
subtitlu, apărut în împrejurări deosebite, când 
ofensiva împotriva naţiunii române era susţinută 
masiv, politic şi cultural. Era un ziar de atitudine faţă 
de „pericolele” prin care trecea „cauza românească”.  

Ziarul apărea o dată pe săptămână, sâmbăta şi 
avea 8 pagini cu o structură bine definită şi constant 
respectată, un articol de fond şi un foileton pe paginile 
1 şi 2, viaţa bisericească în pagina 3, iar cea politică, 
cu evenimentele interne şi externe, în pagina 4; 
corespondenţe din ţară şi de afară, rubrica cu noutăţi, 
în pagina 5; viaţa ştiinţifică şi literară în pagina 6; note 
bibliografice, poşta redacţiei şi diverse în pagina 7. În 
ultima pagină erau înserate reclame.  

Ziarul va fi o cronică a evenimentelor interne şi 
externe, dar mai ales o tribună de apărare a drepturilor 
naţiunii române, căci „iubire către poporul nostru i-a 
dat naştere şi de aceea cu poporul nostru va trăi şi va 
muri” (B. 38, p. 336) – se va spune foarte răspicat în 
chiar primul număr al Unirii.  

Intrarea Blajului în arena politică, prin 
intermediul ziarului, într-o vreme în care procese 
politice erau intentate presei în fiecare zi, era un act de 
mare curaj pentru mitropoliţii Vancea şi Mihali, 
pentru redactori şi colaboratori. Augustin Bunea s-a 
numărat printre primii săi colaboratori, iar din 1903 
până în 1909, adică până la moarte, ziarul a fost 
condus, cum mai spuneam, de el. Colaborează şi 
conduce ziarul, scrie numeroase articole cu caracter 
istoric şi politic (fusese membru al Partidului Naţional 
Român), ca om de ştiinţă, ca om al Bisericii şi mai 
presus de toate ca om al societăţii şi al Naţiunii 
române. De aceea, nu a surprins pe nimeni – prieteni 
şi neprieteni – tot ceea ce va spune în oraşul Marii 
noastre Uniri naţionale cu câteva luni înainte de a se 
stinge din viaţă.  

Augustin Bunea este, în acelaşi timp, 
colaboratorul aşteptat şi mult preţuit al periodicelor 
ardelene „Gazeta Transilvaniei” de la Braşov, 
„Transilvania” şi „Tribuna” de la Sibiu, tribune de 
luptă, ca şi „Unirea” de la Blaj, tribune de luptă 
pentru apărarea drepturilor naţiunii române. Ziarele 
din vremea lui Augustin Bunea vorbesc despre trecut, 
invocând istoria, vorbesc despre prezentul de atunci şi 
pregătesc viitorul ce avea să deschidă porţile Cetăţii 
lui Mihai Viteazul la 1 Decembrie 1918.  

* 
Victor Mihali de Apşa, episcop al Lugojului, 

vreme de două decenii (1874-1895) şi mitropolit al 
arhidiecezei de la Blaj, vreme de douăzeci şi trei de 
ani (1895-1918) ce îi va continua activitatea 
mitropolitului Vancea, va fi şi întâiul martor al 

activităţii canonicului Augustin Bunea, cum spuneam 
vreme de 14 ani (B. 38, p. 311-315).  

Din punct de vedere istoric şi mitropolitul şi 
canonicul vor străbate împreună o perioadă cu multe 
probleme şi de o mare diversitate cuprinse între două 
evenimente cruciale în destinul românilor: 
organizarea lor în partide politice (1869-1881) şi 
declanşarea primului război mondial (1914-1918). 
Este drumul ce a condus spre desăvârşirea unităţii 
naţionale (din 1 Decembrie 1918). Totul s-a 
desfăşurat prin continua confruntare, la nivel central 
şi local, între puterea politică (executivă şi legislativă) 
maghiară şi cea a românilor (laică şi clericală), 
grupată (din 1881) în Partidul Naţional Român şi în 
cele două Biserici româneşti, greco-catolică şi 
ortodoxă.  

Anii 1867, 1891, 1905 şi 1918 delimitează 
cronologia unor etape din istoria naţiunii române 
aflată sub stăpânirea monarhiei austro-ungare, timp de 
cinci decenii, de la 1867 la 1918. Sunt tot atâtea 
decenii de activitate şi pentru preotul, episcopul şi 
mitropolitul Victor Mihali, o activitate desfăşurată în 
interiorul bisericii şi prin ea, în societate, pentru 
credinţa românilor uniţi şi pentru naţiunea română din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.  

Biserica şi Naţiunea au fost confruntate, în 
această vreme, cu cele mai diferite şi complexe 
probleme din istoria noastră modernă. Problemele 
Bisericii erau şi ale Naţiunii, iar cele ale Naţiunii şi 
ale Bisericii. Nu era o trăsătură nouă, ci doar faptele 
erau altele. Problemele s-au repetat şi ele, în alt plan 
însă, cele mai multe erau însă noi şi cereau căi noi 
pentru rezolvarea lor. Oamenii politici erau mai 
divizaţi, mai ales prin căile propuse, conducătorii 
Bisericii greco-catolice, mitropolitul Mihali, episcopii 
din diecezele de Cluj, Gherla, Oradea şi Lugoj, 
vicariatul de la Bucureşti, erau, cu toţii, mult mai uniţi 
în acţiunile lor.  

În vremea mitropolitului Mihali, istoria 
Bisericii Unite, aceea a naţiunii române din imperiul 
austro-ungar au fost dominate de trei mari probleme: 
autonomia Bisericii, Episcopia greco-catolică 
maghiară de la Hajdudorogh şi războiul întâi mondial 
(1914-1918). Toate aceste probleme religioase şi 
naţionale fac obiectul activităţii instituţiilor clericale şi 
laice în timpul Mitropolitului Victor Mihali. La parte 
din ele, cele din anii 1895-1909, Augustin Bunea e o 
prezenţă activă, nu numai la cele religioase.  

A cunoscut bine Programul Partidului Naţional 
Român şi a luptat pentru împlinirea programului său. 
El cuprindea problemele vitale ale vieţii noastre 
naţionale, iar ca partid de opoziţie, s-a opus tuturor 
măsurilor legislative ce veneau în contradicţie cu 
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aspiraţiile românilor şi încălcau principiile lumii 
democratice. (B. 38, p. 313-314).  

Augustin Bunea a fost, repetăm, membru al P. 
N. R. şi semnatar al Memorandumului de la Blaj 
(1907), alături de Ioan Micu Moldovan. Era un 
protest vehement împotriva Legii Aponnyi, lege ce va 
încerca maghiarizarea şcolilor româneşti. A fost, mai 
înainte apărătorul lui Iuliu Coroianu în procesul 
Memorandumului de la Cluj (din 1894). Se dovedise 
în toate împrejurările un temeinic cunoscător al 
istoriei noastre naţionale, stăpân pe arta cuvântului. 
Era un orator venit parcă din lumea veche română, 
pentru a apăra dreptul la viaţă liberă şi demnă, 
contestat naţiunii române din Transilvania, de către 
stăpânirea ilegitimă şi profund nedreaptă.  

Cadrul activităţii spiritual-culturale, dar şi 
politico-naţionale, l-a constituit pentru Augustin 
Bunea – şi nu numai pentru el – Societatea ASTRA. 
Ea a început să fie, încă din 1862, un loc de întâlnire 
al spiritualităţii româneşti, indiferent de confesiune. A 
fost strânsă la un loc, într-un cadru instituţional, elita 
şi masa românilor, pentru ca prin scopurile sale 
culturale să se realizeze, de fapt, ceea ce nu se putea, 
încă, prin mijloace politice.  

Oamenii celor două biserici româneşti şi 
oamenii politici români şi-au găsit aici cadrul 
favorabil pentru afirmarea ideilor lumii moderne. 
ASTRA era o nouă putere, unită sub deviza: credinţă 
şi ştiinţă, puse în slujba naţiunii române. Cele aproape 
şase decenii din istoria acestei instituţii, de la 
înfiinţare şi până la Marea Unire, cuprind activitatea 
mitropoliţilor Ioan Vancea şi Victor Mihali, iar patru 
din oamenii Blajului – Timotei Cipariu, George 
Bariţiu, Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea – au 
fost, fiecare, şi preşedinţi ai ei.  

Augustin Bunea nu este numai o forţă local – 
regională a Bisericii şi a Neamului românesc. Este 
recunoscut ca atare de românii de acasă, dar 
deopotrivă şi de cei de dincolo de munţi, din vechea 
Ţară Românească, din vechea Moldovă, din ţara 
tuturor românilor.  

E cunoscut şi recunoscut ca om de mare 
credinţă şi de mare putere, om de mare nădejde al 
Bisericii şi al Neamului românesc. Aşa a fost perceput 
de Nicolae Iorga şi Alexandru Lapedatu, Atanase 
Marinescu şi Dimitrie Onciul, de A. D. Xenopol şi 
Corneliu Diaconovichi, alături de care participă la 
redactarea Enciclopediei în trei volume, apărută în 
1898, 1900 şi 1904, de publicarea cărora s-a îngrijit 
ultimul amintit, iar Augustin Bunea a făcut parte din 
colectivul de redactare al ei (B. 30, p. 100).  

Augustin Bunea ca istoric a fost un continuator 
al ideilor episcopului Inochentie Micu Clain şi al 
reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Lucrările sale sunt 

legate de istoria Bisericii greco-catolice şi aspecte ale 
vieţii social-politice din Transilvania în epoca de 
afirmare a românilor ca naţiune politică, pornind de la 
documente din arhivele din Transilvania, Viena, 
Budapesta şi Roma. (Ibidem)  

Evocându-i viaţa şi activitatea lui Augustin 
Bunea, problemele din vremea sa, nu putem să nu 
spunem câteva cuvinte şi despre Ioan Micu 
Moldovan, contemporan cu Augustin Bunea 
(1833-1915), ce a trăit la Blaj în aceeaşi vreme 
(1858-1915) şi a fost, ca şi Bunea, un vrednic 
continuator al Şcolii Ardelene şi un neînfricat luptător 
pentru cauza românilor transilvăneni. Au fost 
amândoi, mai spunem, limbi de foc în vremea celor 
doi mitropoliţi, Vancea şi Mihali.  

Despre el vor scrie mult şi bine doi harnici 
cercetători, Ioana şi Liviu Botezatu şi nu numai ei (B. 
42, p. 133-134; B. 30, p. 362-365), dar mai ales 
studiile lor, ne dau dimensiunile unui om mic de 
statură şi deosebit de mare prin tot ceea ce a împlinit 
el ca preot, profesor, folclorist, bibliofil, răsplătit de 
contemporanii săi, ca şi Bunea, cu înaltul titlu de 
academician.  

Nu vor putea fi uitate cuvintele lui rostite 
profetic, la Blaj, în 1913, cum nu puteau fi uitate nici 
cele spuse la Alba Iulia de Augustin Bunea în 1909, 
pe care le vom reproduce mai târziu, în încheierea 
studiului nostru.  

Cele rostite de Ioan Micu Moldovan, erau 
spuse în faţa ministrului învăţământului din Ungaria, 
Jankovich, într-o frumoasă limbă românească, bine 
cunoscută în istoriografia noastră:  

„Pentru ca dl. Ministru să nu plece din Blaj fără 
să fi auzit accentele dulci ale limbii româneşti, îmi 
permit să-i adresez şi eu câteva cuvinte în româneşte.  

Domnule Ministru, sunt un om bătrân (avea 80 
de ani, n. n.), am văzut multe în viaţa mea şi am 
petrecut multe. Am fost sub stăpânirea atotputernică a 
nemţilor care se părea că nu va avea sfârşit; dar nemţii 
s-au dus. Azi, Dumneavoastră, ungurii, sunteţi 
stăpânitori. Veţi pleca şi Dumneavoastră, ca şi nemţii, 
iar noi românii vom rămâne, căci neamul românesc 
are o vorbă: „Apa trece, pietrele rămân!” (B. 41, p. 
25).  

Era în mintea lui Augustin Bunea şi a lui Ioan 
Micu Moldovan toată istoria neamului românesc; era 
în scrisul lor, ca în al întregii elite române, toată 
simţirea sufletelor noastre. Era în glasul lor sentinţa 
unei judecăţi – şi dumnezeieşti şi omeneşti, hotărâtă, 
în chip simbolic, în oraşul martirilor veacului al 
XVIII-lea – Horea, Cloşca şi Crişan, la Alba Iulia, la 
1 Decembrie 1918.  

Nici unul din ei nu va fi martorul acelei 
înălţătoare zile. Amândoi au privit din Cerul 
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Dumnezeiesc spre Pământul tot Dumnezeiesc, ce 
avea să cuprindă, nu numai inimile tuturor românilor 
din Vechiul Regat, din Basarabia şi Bucovina, din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, ci şi 
Pădurile şi Apele şi Munţii şi Câmpiile moştenite de 
la strămoşi. Ţara Românească era întreagă. Visul lor 
se împlinea. Lupta lor – şi a întregii naţiuni române, 
elite şi popor – ieşise victorioasă.  

În ce îl priveşte pe Augustin Bunea, popasurile 
noastre imaginare în cuvântul său scris sau oral, 
continuă cu evocarea unei „matroane române, Rozalia 
Colceru”, la înmormântarea acesteia, în 1885, un bun 
prilej de a ne dovedi elocinţa sa şi meritele unei 
femei, angajată în lupta elitei române din părţile 
ardelene, pentru drepturile românilor transilvăneni (B. 
4).  

În 1890 începe seria monografiilor dedicate 
arhiereilor români uniţi, chiar cu mitropolitul Vancea 
(B. 14). Continuă cu Inochentie Micu, în 1900 (B. 5), 
cu Petru Pavel Aron şi Dionisie Novacovici, 1902 (B. 
8), cu Sava Brancovici, 1906 (B. 15).  

Istoria Bisericii a revenit mereu în preocupările 
lui Augustin Bunea: în 1893-1894, Istoria dreptului 
Bisericii Româneşti, în 2 volume (B. 3) 1900, 
Sematismul venerabilului cler al arhidiecezei… (B. 
19); 1902, Vechile episcopii româneşti ale Vadului şi 
Gogrului (B. 20); 1903, Autonomia bisericească, 
discursuri diverse (B. 7).  

– Istoria scurtă a Bisericii Romane cu Roma 
(B. 13);  

1904, Ierarhia românilor din Ardeal (B. 9);  
1905, Timotei Cipariu. Amintirea lui (B. 1).  
Istoria românilor s-a bucurat şi ea de temeinice 

studii cuprinse în câteva cărţi:  
1901 Statistica românilor din Transilvania de la 

1750 (B. 17);  
1902 Istoria românilor ardeleni de la 1750 până 

la 1764 (B. 12);  
1909 Politica românilor din Ungaria. Trecut, 

prezent, viitor (B. 16) şi  
1910-1914 – apărute postum:  
– Stăpânii Ţării Oltului, 1910 (B. 18)  
– Încercare de istoria românilor până la 1382 

(B. 10) 
– Istoria regulamentelor grănicereşti, 1914 (B. 

11)  
2009 – Discursuri (B. 6).  
Chiar dacă datele înşirate de noi nu sunt 

complete – şi fără îndoială nu sunt – concluziile ce se 
impun nu vor fi departe de cele ce vor putea fi 
formulate după o cercetare exhaustivă a vieţii şi 
activităţii, ca istoriograf, ca om al Bisericii şi al 
neamului său, ca om de ştiinţă şi nu în ultimul rând ca 
om politic.  

Urmărind opera istoricului Augustin Bunea, 
urmărim de fapt, viaţa unei Biserici şi lupta unei 
naţiuni, din veacurile de început ale românilor uniţi şi 
ale naţiunii române, până aproape de ceasul izbăvirii 
lor, cu câţiva ani înainte de împlinirea Marii Uniri 
politice.  

E un drum lung, deloc uşor. Augustin Bunea îl 
reconstituie pas cu pas, cu ştiinţa şi conştiinţa unui 
ostaş credincios al Bisericii lui şi al neamului său, ca 
un autentic om de ştiinţă şi în acelaşi timp, ca un om 
politic cu dragoste de neam, de adevăr şi dreptate 
pentru neamul său. Pune în pagini de cărţi şi ziare, 
figurile luminoase ale întregii noastre ierarhii 
bisericeşti de la cel dintâi episcop român unit, 
Atanasie Anghel, până la cel din vremea sa, Victor 
Mihali de Apsa.  

Îl întâlnim în scrisul său pe episcopul Atanasie, 
cel care a redeschis drumul românilor transilvăneni 
spre poarta istoriei lor creştine străvechi. El este 
întâiul ce reface legătura noastră cu credinţa creştină 
legată de Roma ce deschide calea spre câştigarea 
drepturilor noastre la o viaţă naţională.  

Cel de-al doilea episcop al Bisericii 
greco-catolice, Ioan Patrichi confirmă idealul religios 
şi naţional al românilor transilvăneni la mijloc de veac 
XVIII, veacul luminilor. Episcopul Inochentie Micu 
Clain, întâiul episcop al Blajului, întemeietorul său ca 
reşedinţă episcopală, a fost lumină în întuneric, a fost 
tunet şi fulger într-o lume nedreaptă. A fost ierarh al 
unei Biserici creştine ce a reînviat cultul strămoşesc, 
cărturar şi om politic al unei naţiuni ce-şi cerea, prin 
el, drepturile fireşti la viaţă. Argumentele aduse în 
toată lupta noastră naţională şi-au găsit şi îşi găsesc 
rădăcinile aici în dârzul şi neînfricatul episcop de la 
Blaj, Inochentie Micu Clain.  

Istoricul Augustin Bunea merge mai departe 
pentru a se opri la episcopul Petru Pavel Aron, cel 
care a ales – spunea Nicolae Iorga – pentru libertatea 
aceluiaşi neam calea înceată, dar sigură a Şcolii. Petru 
Pavel Aron şi urmaşii lui vor ridica la Blaj o 
impunătoare catedrală şi o salbă de şcoli pentru clerici 
şi mireni, ce nu vor înceta să transmită şi să 
răspândească mai bine de două veacuri lumină şi 
căldură românilor transilvăneni. Şi după episcopul 
Petru Pavel Aron au urmat alţi episcopi vrednici şi ei, 
iar Şcolile Blajului s-au dezvoltat mereu asemenea 
unui arbore sădit în pământ bun.  

Aşa a fost mai întâi în vremea episcopului 
Atanasie Rednic (1765-1772) până la moartea căruia 
– ne spune Augustin Bunea – au învăţat de la 
începutul şcolilor blăjene „peste 120 de tineri distinşi 
în Seminarul de băieţi şi cel teologic şi că în fiecare 
an cercetau şcolile de la Blaj peste 300 de băieţi … 
Prin această pleiadă de bărbaţi luminaţi – mai spune 
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Augustin Bunea – s-a pornit acel curent, la început lin 
şi abia perceptibil, iar mai târziu tot mai puternic, de 
cultură naţională, care a unit frânturile neamului 
românesc din toate ţările într-un singur gând şi într-o 
singură aspiraţie.” (B. 43, p. 53).  

În timpul urmaşului său, episcopul Grigore 
Maior (1772-1782), de la a cărei naştere se împlinesc 
anul viitor, 300 de ani şi sătmărenii – şi poate şi 
blăjenii – se pregătesc sau se vor pregăti să-l 
omagieze, s-a numărat printre primii profesori ai 
Şcolilor de la Blaj, care a introdus acel bun obicei al 
distribuirii de pâine elevilor săraci, şi tot în timpul său 
au luat drumul spre Roma, Gheorghe Şincai şi Petru 
Maior.  

Sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul 
celui de-al XIX-lea din vremea Episcopului Ion Bob a 
fost timpul de glorie al Şcolilor de la Blaj, când ele au 
avut printre profesorii lor pe „blândul călugăr Samuil 
Micu Clain, pe asprul muncitor fanatic Şincai şi pe 
cumintele alcătuitor de teorii Petru Maior” – cum îi 
numea în 1906 Nicolae Iorga (B. 43, p. 54). Era şi 
timpul redactării celui dintâi Supplex al românilor 
transilvăneni, un eveniment politic de covârşitoare 
importanţă şi semnificaţie. Veacul luminilor se 
apropia astfel de sfârşit cu un nou demers al naţiunii 
române din Transilvania apărat la Viena, de la Blaj şi 
Sibiu, prin înalţii ierarhi ai celor două biserici 
româneşti.  

În vremea păstoririi Episcopului Lemeny 
(1833-1850) Augustin Bunea a găsit alături de el pe 
Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, Ioan Rusu, Aron 
Pumnul şi George Bariţiu. Ce sunt ei pentru istorie şi 
ce au reprezentat? Preoţi şi profesori la o Biserică şi la 
o Şcoală? Fără îndoială că da. Dar nu numai atât. 
Tineretul prin ei învaţă acum limba română, dar 
învaţă mai ales să simtă româneşte. Biserica Română 
Unită şi Şcolile Blajului au creat nu numai spirite 
luminate, ci şi războinice, gata nu numai a spune 
adevărul, ci şi de a lupta pentru apărarea lui. În 1848 
s-a auzit mai întâi în Catedrala Blajului un glas de 
tunet. Vorbea Bărnuţiu ca nimeni altul până la el. 
Apoi pe câmpie. Acolo era mulţimea. Şi în glasul lui 
şi al mulţimii răsuna o veche dorinţă: „Vrem să ne 
unim cu Ţara!”  

Cu un ecou mereu auzit al celor spuse în 
Catedrala Blajului sau pe Câmpia Libertăţii de aici, la 
1848, oamenii Bisericii Române Unite merg mai 
departe şi în vremea Mitropolitului Alexandru 
Sterea-Şuluţiu (1851-1867) şi în vremea 
mitropoliţilor Vancea şi Mihali, sub care se 
desfăşoară întreaga sa operă ca istoric şi ca om politic 
(de la 1883 la 1909). (Ibidem, p. 52-56 şi 
următoarele). Ce a spus despre ei şi despre întreaga 
noastră istorie, – au putut fi şi pot fi citite, doar câteva 

crâmpeie şi în paginile noastre. * Adevăratul şi 
întregul Augustin Bunea e de găsit în scrisul său, în 
cărţile şi în cuvântările sale (vezi B. 1-21), în viaţa sa 
(B. 20-44) ce-şi aşteaptă istoriograful ce nu poate fi 
decât unul pe măsura istoricului Augustin Bunea.  

Oricum nu greşim nici noi, nici cei care au 
scris până acum despre Augustin Bunea, 
considerându-l istoricul Bisericii Românilor Uniţi şi 
neuniţi, a întregului Neam Românesc, un om de 
cultură înainte de a fi confesional, hotărât şi demn în 
acţiunile şi scrisul său, niciodată pătimaş, vizionar şi 
luptător pe tărâm naţional şi religios, respectat de 
confraţii săi, de preoţii ortodocşi, de spiritualitatea 
românească în general, de istorici şi nu numai, de 
Nicolae Iorga în primul rând şi de mulţi oameni de 
cultură contemporani lui.  

Augustin Bunea este al treilea reprezentant al 
Bisericii Românilor Uniţi – după Timotei Cipariu şi 
Ioan Micu Moldovan – în Academia Română, 
instituţie ce prefigura şi simboliza, începând cu a 
doua jumătate a veacului al XIX-lea, unitatea noastră 
şi a pregătit, în felul ei, Marea Unire din 1918.  

Vorbind în Catedrala Blajului de Timotei 
Cipariu şi de meritele sale, îşi exprima un regret şi 
mărturisea o profesiune de credinţă, aşa cum a făcut şi 
în august 1909 la Alba Iulia – prefigurând atunci şi 
acolo Unirea din 1918 – Regreta că nu poate călăuzi 
pe cei ce îl ascultau privind spre: „icoanele celor ce au 
durat zidurile Şcolilor de la Blaj, au ilustrat catedrele 
lor în curs de un veac şi jumătate pentru nutrirea a 
sute de mii de şcolari harnici.”  

Ar fi vrut ca să fie văzut chipul lor de tinerii 
ţării, din toate vremurile ce aveau să vină, pentru ca 
„privite cu pietate”, să-şi ia din ele „o pildă neuitată 
pentru ei”. Dorea ca portretele lor să împodobească o 
casă anume, şi tot acolo să fie aşezată şi toată averea 
lor spirituală cuprinsă în cărţi, în cartea lor şi ale 
altora, în izvoarele adunate din vremurile lor şi de 
cele trecute. „Aş vrea – spunea canonicul Augustin 

                                                            
* Dăm numele celor cunoscuţi de noi ca autori ai lucrărilor 
despre viaţa şi activitatea lui Augustin Bunea cu trimiteri la 
Bibliografia studiului. Cifrele indică poziţia lor în Bibliografie. 
Ion Bianu (B. 24-26), Ion Buzaşi (2, 6), Marcel Ciortea (6, 19), 
Ioachim Crăciun (26), Ilie Dăianu (27), Ioan Georgescu 
(28-29), Ana şi Arcadie Hinescu (30), Doina Hotea Meda 
(31), Nicolae Iorga (32-33), Al. Lapedatu (34), Nicolae Lupu 
(35), Victor Macaveiu (36), Ştefan Manciulea (37), Ion 
Moldovan (2), Codruţa Maria Mureşan (38), Paula 
Romanescu (21), Ion Sălcudean (21), Coriolan Suciu (40), 
Alexandru Stănculescu (22) şi Marcel Ştirban (41, 42, 43). Cf. 
şi autorii citaţi în lucrarea lui Ana şi Arcadie Hinescu, la 
referinţe: B30: Ion N. Bota, Radu Brateş, Ion Buzaşi, Nicolae 
Comşa, Ana şi Arcadie Hinescu, Nicolae Iorga, Ştefan 
Manciulea, Ion Moldovan, Mircea Păcurariu, Silvia Pop, 
Ioana N. Rusu, Ştefan Ştefănescu (B30, p. 101-102).  
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Bunea – să am măcar atâta vreme, încât să pot 
deschide cărţilor din bibliotecile noastre rânduite, un 
adăpost larg şi luminos cu intrare în toată una vreme 
pentru cei ce doresc a se adăpa din atâtea izvoare de 
învăţătură ca să nu fim siliţi a alerga prin oraşe străine 
pentru câte o carte ce se află şi aici.” (Ştefan 
Manciulea, Biblioteca Centrală din Blaj, 1939, p. 
34-35).  

A murit cu acest gând şi a lăsat prin testament 
ca din averea sa biserica, pe un loc al venerabilului 
Capitlu din Blaj să clădească „o casă bună şi 
frumoasă pentru un canonic de fundaţiune bobiană, 
prevăzut şi cu alte încăperi mari în care să se poată 
aşeza toate bibliotecile greco-catolice mai mari din 
Blaj, toate obiectele de artă ce s-ar aduna din 
Provincia Mitropolitană ori de aiurea, şi toate 
portretele bărbaţilor binemeritaţi pentru poporul 
românesc şi pentru biserica greco-catolică.” (Ibidem).  

Capitlu mitropolitan i-a împlinit dorinţa foarte 
curând după plecarea lui din lumea pământească, 
construind clădirea Bibliotecii Centrale de la Blaj 
într-un loc cu o profundă semnificaţie, iar toţi cei ce 
s-au apropiat de bibliotecă ca şefi ai acesteia – 
Zenovie Pâclişan, Alexandru Lupeanu Melin, Nicolae 
Comşa, – au fost oameni cu mare dragoste de carte şi 
buni mânuitori ai condeiului.  

Pentru ei – aşa cum a socotit-o iniţiatorul 
Augustin Bunea – biblioteca era un semn şi o măsură 
a puterii spirituale româneşti care, împreună cu 
Catedrala, Castelul Mitropolitan, Câmpia Libertăţii, 
Şcolile vechi şi noi, întregeau o istorie şi vorbeau de 
istorie, de istoria noastră. Era o replică la ceea ce a 
rămas la Sibiu – în Muzeul Bruckental sau la Alba 
Iulia – în Biblioteca Batthyaneum, monumente de 
mare valoare, desigur, adunate din lume. Cele de la 
Blaj erau în primul rând creaţia noastră, românească.  

Clădirea era mai modestă în comparaţie cu 
Muzeul şi Biblioteca de la Sibiu şi Alba Iulia. 
„Dispunea – ne spune Alexandru Lupeanu Melin – de 
o sală mare, largă, cu piloni intermediari, unde sunt 
amenajate rafturile. Are o sală de lectură şi studii, 
amenajată cu cele necesare ei o anticameră, care 
serveşte provizoriu ca Muzeu bisericesc şi de 
Etnografie. Un catalog modern, cu fişe după autori, 
stă la dispoziţia cercetătorilor. Partea de arhivă este 
grupată în dosare pe chestiuni şi persoane. Mult 
material e sub aranjare.” (Ibidem).  

Cartea străină nu a lipsit nici ea – şi nici nu 
putea să lipsească. S-au completat şi s-au întregit 
reciproc cele scrise din partea elitei noastre cu cele 
scrise de străini. Nu mai era vremea zidurilor fără 
ferestre, cu uşi ferecate. Lumina, în cele două ipostaze 
– venită dinspre soare şi dinspre carte, trebuia să 
devină stăpână, iar aerul dintre ele, primenit. Foamea 

de o asemenea carte a dovedit-o mai întâi Timotei 
Cipariu, şi după el Augustin Bunea.  

Alături de cărţile străine aduse de episcopii 
români uniţi au stat şi propriile lor cărţi începând cu 
cele ale episcopului Inochentie Micu şi Petru Pavel 
Aron, ale corifeilor Şcolii Ardelene, cărţile tuturor şi 
manuscrisele unora. Pătrund şi cărţi româneşti din 
Ţara Românească şi Moldova. Toate se adună între 
zidurile proiectate de Augustin Bunea şi ridicate în 
vremea unui alt mare cărturar, canonicul Ioan Micu 
Moldovan, contemporan şi continuator al 
iniţiatorului.  

Amândoi au înţeles că un neam fără credinţă în 
Dumnezeu şi un popor fără cărturari trăiesc ceasurile 
unei nesfârşite nopţi. Cartea înalţă omul ca individ şi 
ridică colectivitatea umană, în ansamblul său. Este 
ceea ce a înţeles ierarhia Bisericii Românilor Uniţi în 
toată existenţa ei. De aceea Blajul a fost – aşa cum l-a 
văzut Alexandru Lupeanu Melin, „un oraş de cărţi şi 
de cărturari, chiar de la întemeierea lui ca reşedinţă 
episcopală.” (B. 41, p. 320).  

Mai trebuie să spunem despre Augustin Bunea 
în încheierea demersului nostru un lucru promis la 
început de drum: Cuvântarea sa de la Alba Iulia din 
1909, cu cinci ani înainte de dezlănţuirea primului 
război mondial. Augustin Bunea, istoricul blăjean, 
canonicul, omul de aleasă cultură, asemenea lui Ioan 
Micu Moldovan şi, tot ca el, făclie ascunsă, dar 
puternică a luptei noastre naţionale, pretutindeni 
simţită; va rosti la Alba Iulia, o cuvântare care va fi, 
deopotrivă o sentinţă şi un testament.  

Evocând istoria oraşului Alba Iulia în cuvinte 
emoţionante, el se va dovedi un vizionar, prevestind 
şi Marea Unire, şi rosturile Cetăţii lui Mihai Viteazul.  

„Azi – va spune Augustin Bunea – situaţia 
noastră în acest loc e zdrobită. Dar pe urmele acestea, 
noi vom clădi iarăşi templul dărâmat. Vom ridica 
templul libertăţii noastre politice, naţionale. Noi vom 
sfârşi cu izbândă războiul mare ce-l purtăm pentru 
fiinţa noastră naţională. Nu trebuie să ne tot căim, căci 
suntem un popor de putere şi de viaţă. Dacă am fost 
veacuri întregi zidul de pază al civilizaţiei din Apus 
împotriva cotropitorilor barbari, dacă am putut ridica 
Regatul mândru românesc, e dovada cea mai vie de 
puterea şi trăinicia noastră.  

Vom strânge pe toţi păcătoşii cu puterea 
noastră de viaţă şi vom lupta în rândurile tot mai 
închegate, prin mii de furtuni ce cearcă să ne 
risipească. Să cadă chiar cerul asupra noastră, noi nu 
ne vom înspăimânta în lupta ce o purtăm pentru limbă 
şi credinţă. Le vom apăra până la cel din urmă ostaş 
cinstit, cu îndârjire neînfricată.  

Precum pavăză neînvinsă a fost pentru aceste 
părţi cununa din Carpaţi ce împodobeşte plaiurile 
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noastre, un codru de arme şi de putere a fost şi 
poporul român în paza acestei ţări. Vom fi noi încă 
factori de civilizaţie europeană.” (B. 41, p. 24).  

Sunt cuvinte de mare simţire românească, 
profetice chiar, cuvinte ce-l vor face pe Iorga să spună 
despre Augustin Bunea, în ianuarie 1910, într-o 
conferinţă ţinută la Ateneul din Bucureşti: „Cine a 
murit cu această credinţă în sufletul său, cine a murit 
la câteva săptămâni după ce aceste vorbe s-au 
desfăcut de pe buzele sale, acela e al nostru, al tuturor, 
al nostru viu pentru toate veacurile – căci multe 
cuvinte vor muri, cuvintele acestea nu vor muri 
niciodată.” (N. Iorga, Viaţa românească din Ardeal, 
1910, şi B. 41, p. 25).  

Nicolae Iorga l-a cunoscut pe Augustin Bunea, 
nemijlocit, prin întâlniri directe şi fără îndoială i-a 
cunoscut şi întreaga sa activitate ca istoric. Faptele şi 
deopotrivă gândurile l-au înălţat în ochii lui Nicolae 
Iorga cum nu se putea mai mult. „E cel dintâi dintre 
preoţii români de dincolo – va spune Nicolae Iorga. E 
cel dintâi dintre scriitorii şi cuvântătorii români de 
acolo, cel dintâi dintre scriitorii ştiinţifici şi 
cuvântătorii politici de dincolo.” (B. 43, p. 82).  

Nicolae Iorga l-a considerat pe Augustin Bunea 
ca cel mai mare istoric ardelean al vremii sale, ce şi-a 
întemeiat scrisul său pe izvoare autentice, aşezând 
istoria în rândul ştiinţelor umaniste. L-a considerat, în 
acelaşi timp, un om politic ce s-a aşezat în avangarda 
elitei noastre naţionale. Pentru Nicolae Iorga şi pentru 
toţi cei ce i-au cunoscut viaţa şi opera, Augustin 
Bunea a fost un om de mare credinţă, de mare cultură, 
dar şi un om politic de primă mărime.  

 
... Ce vor spune istoricii din vremea noastră şi 

din vremurile care vor veni despre acele timpuri şi 
despre acei oameni? Ce vor spune despre timpurile 
noastre? Se repetă istoria anilor ’40-’50? Sunt de 
găsit, în acest caz, azi inimi şi condeie, braţe 
puternice, la noi şi în lume asemeni celor din 
generaţiile trecute? 

Noi credem că Da. Sunt. Chiar dacă, privind în 
lume şi la noi, priveliştea ce ni se arată nu este prea 
încurajatoare.  

... Şi totuşi, Carpaţii sunt siguri, la locul lor, cu 
vechii lor stăpâni. Lumea, în imensa ei majoritate, e 
încă creştină. Nu se poate ca din ei şi din ea să nu se 
nască şi să nu mai curgă râuri cu ape cristaline; să nu 
mai crească în munţi braţi şi stejari; să nu mai crească 
în câmpii lanuri de grâu aurit, împodobite cu petalele 
roşilor maci, simbolizând, unele, bogăţia, tăria şi 
frumuseţea Creaţiei dumnezeieşti, şi altele, sângele 
vărsat de înaintaşi pentru apărarea Credinţei, a 
Neamului, a Ţării, a Civilizaţiei umane.  
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SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR  
General în armata romană şi erou martir în Oastea lui Hristos 

 
redinţa creştină s-a clădit pe temelia Evangheliei 
propovăduită cu cuvântul şi cu fapta de către 
Mântuitorul Iisus Hristos, în cei trei ani şi jumătate 
de activitate publică. Înainte de Înălţarea la cer, 

Iisus încredinţează ştafeta evanghelizării, sfinţilor Săi 
ucenici şi apostoli, care la rândul lor au transmis-o 
episcopilor, preoţilor, diaconilor ş. a. m. d. . Dar nu numai 
feţele bisericeşti împuternicite prin hirotonire şi-au asumat 
această răspundere. Pe măsură ce cuvântul dumnezeiesc 
lumina minţile şi inunda sufletele unor categorii sociale tot 
mai diversificate şi mai sofisticate, numeroşi membri ai 
acestor clase, deveneau din ascultători obişnuiţi nişte vajnici 
trăitori şi propovăduitori ai noii învăţături. Unii dintre ei au 
devenit personalităţi de rezonanţă în domeniile pe care le-au 
practicat, ocupând poziţii de prestigiu în societate precum: 
împăraţi, domnitori, generali, filosofi, dascăli etc.  

Pentru a intra în climatul firesc al personajului pe 
care-l avem în vedere, ar fi necesar să cunoaştem cadrul 
istoric în care a trăit şi condiţiile în 
care şi-a desfăşurat activitatea.  

Sfântul Dimitrie, de care 
viaţa căruia intenţionăm să ne 
ocupăm în acest material, a trăit în 
cea mai dramatică perioadă din 
istoria creştinismului primar. Este 
vorba despre perioada prigoanelor 
sau a persecuţiilor anticreştine, care 
i-au avut drept exponenţi principali 
pe Nero şi Diocleţian, adică pe 
primul şi pe ultimul persecutor.  

Nero (54-68 e. n.), a 
declanşat şirul acelor dramatice 
nenorociri, iar odată cu sfârşitul 
domniei lui Diocleţian (284-305), 
s-a pus capăt în mod legal şi formal, 
celor două veacuri şi jumătate de 
persecuţii, în care sângele martirilor 
creştini a înroşit pământul 
imperiului şi colinele Romei.  

Lui Diocleţian, îi succede pe 
tronul imperiului, împăratul 
Constantin cel Mare (306-337), care 
demolează şi zăvoreşte nebunia prigonitorilor anticreştini, 
iar în anul 313, prin edictul de la Mediolan (Milanul de 
astăzi), inaugurează în mod oficial şi legal perioada de 
relaxare pentru adepţii bisericii creştine.  

Dar, chiar cu puţin timp înainte de sfârşitul 
persecuţiilor, au udat pământul cu sânge mii şi mii de 
închinători ai lui Hristos. Aşadar, la 26 martie 304, în 
Sirmium (azi Mitroviţa, în Iugoslavia), au fost martirizaţi 
preoţii Montanus şi soţia sa Maxima, care au fost înecaţi în 
râul Sava din ordinul guvernatorului Panoniei, Probus. 
Montanus este primul preot daco-roman cunoscut cu 
numele în istorie. La 6 aprilie 304, episcopului Irineu din 
Sirmium i se taie capul şi este aruncat în râul Sava pentru că 
a refuzat apostazia sau lepădarea de credinţă creştină, iar la 9 
aprilie 304, a fost ucis cu suliţa Dimitrie, diaconul 
episcopului Irineu. (Este vorba despre alt martir cu numele 

Dimitrie şi nu despre Sf. Dimitrie din Solun (Tesalonic), de 
care ne ocupăm).  

Acum, în toiul toamnei (26 octombrie), biserica a 
înscris în calendarul creştin pentru cinstire şi prăznuire 
numele Sf. Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, investit de 
către împăratul Maximian în demnitatea de prefect al 
provinciei Iliria, cu gradul de general. El l-a mărturisit pe 
Hristos atât cu cuvântul cât mai ales cu fapta şi cu însăşi 
viaţa sa.  

De ce îl prăznuim în mod deosebit pe Sfântul 
Dimitrie, iar pe alţi sfinţi doar îi pomenim? Pentru că 
demnitatea cu care era investit era de invidiat, suferinţele 
insuportabile îndurate în mod senin pentru credinţa creştină 
erau de neînchipuit, renunţarea la tinereţea şi la însăşi viaţa 
sa precum şi la uriaşa avere moştenită de la părinţi, în 
favoarea văduvelor, orfanilor şi a oamenilor nevoiaşi, ar fi 
suficiente argumente pe temelia cărora putem aşeza icoana 
Sf. Dimitrie în rândul celor mai mari martiri ai bisericii 

creştine. Pentru toate acestea, sau 
mai presus de toate acestea, 
Dumnezeu l-a răsplătit cu 
nepreţuitul dar al facerii de minuni.  

Sf. Dimitrie s-a născut la 
Tesalonic în a doua jumătate a 
secolului al III-lea dintr-o mamă 
creştină şi dintr-un tată păgân, cu 
convingeri creştine, conducător al 
provinciei Iliria. După cum citim în 
Vieţile Sfinţilor pe luna Octombrie, 
părinţii aveau în palatul lor „o 
cameră ascunsă de rugăciune în care 
erau două sfinte icoane, împodobite 
cu aur şi cu pietre scumpe: una a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
Cel ce S-a întrupat, iar alta, a Prea 
Sfintei Sale Maici, Fecioara Maria, 
înaintea cărora întotdeauna 
aprindeau candela, aduceau tămâie 
şi se rugau adevăratului 
Dumnezeu”. În acea cameră 
ascunsă sau bisericuţă de familie, 
pruncul Dimitrie, a fost botezat în 

secret în numele Sfintei Treimi, de teama sângeroaselor 
persecuţii îndreptate împotriva creştinilor nevinovaţi. Şi aşa 
„tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o 
scară, din putere în putere” (Proloagele, Vol. I, pag. 192).  

Când Dimitrie ajunge la vârsta priceperii şi 
înţelegerii lucrurilor, vrednicii lui părinţi l-au învăţat 
adevărurile de credinţă creştină, precum şi pe cele 
referitoare la zeii şi idolii neînsufleţiţi ai romanilor păgâni.  

Unii istorici susţin ideea existenţei unei relaţii de 
strânsă apropiere între mama Sf. Dimitrie 

şi Sf. Elena, mama lui Constantin cel Mare, 
bazându-se pe faptul că, deşi erau căsătorite cu înalţi 
demnitari păgâni din armata romană, amândouă au insuflat 
fiilor lor o educaţie creştină solidă. Pe de altă parte, tatăl lui 
Dimitrie, slujitor devotat al unui imperiu păgân invincibil, îi 
şi sugerase împăratului Diocleţian, ca succesor al său la 

C
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cârma Iliricului să fie numit fiul său, Dimitrie. Această idee 
era chiar pe cale să se înfăptuiască deoarece la puţin timp 
după moartea tatălui, împăratul îi oferă tânărului Dimitrie pe 
lângă gradul de general şi titlul de prefect al Iliricului.  

Intuind însă în firea tânărului său general trăiri şi 
sentimente de natură creştină, împăratul îl supune pe Sf. 
Dimitrie unui test de fidelitate faţă de religia romană, faţă de 
tron şi faţă de împărat, motiv pentru care, cu ocazia instalării 
îi cere acestuia să declanşeze o persecuţie cruntă împotriva 
creştinilor din prefectura ce i-a fost încredinţată, zicându-i: 
„Păzeşte patria ta şi să o curăţă de necuraţii creştini, 
ucigâdu-i pe toţi cei care cheamă numele lui Iisus Hristos 
Cel răstignit”.  

În loc de supunere şi recunoştinţă faţă de împărat 
pentru demnitatea la care a fost ridicat, Sf. Dimitrie 
răspunde printr-un dezinteres absolut dezarmant. În locul 
unei reacţii de mulţumire pentru înaltele favoruri primite, 
tânărul ofiţer îi răspunde protectorului său că singurul 
împărat al cerului şi al pământului este Iisus Hristos; pentru 
gradul de general care i-a fost oferit spune că el se socoteşte 
doar un smerit slujitor al Dumnezeului celui viu; în loc de 
prefect se socoteşte egal cu toţi aceia care cred în viaţa 
veşnică, iar credinţa cea adevărată şi-o mărturiseşte prin 
faptul că întreaga avere moştenită de la părinţi o împarte 
săracilor, iar sclavilor le redă libertatea, săracilor adăpost, 
femeilor văduve şi copiilor orfani le asigură un trai 
îndestulător.  

După numeroase încercări eşuate de a-l convinge 
să-şi reconsidere atitudinea şi să-şi renege mărturisirea de 
credinţă creştină făcută anterior, împăratul Maximian, 
asociat la tron cu Diocleţian, a poruncit ca Dimitrie să fie 
închis şi supus celor mai bestiale chinuri şi batjocuri.  

Liderul atrocităţilor de la curtea împăratului era un 
atlet pe nume Lie, comparabil din punct de vedere al 
constituţiei fizice şi a cruzimii cu filisteanul Goliat din 
Vechiul Testament, care prin statura sa uriaşă, prin 
atitudinea sfidătoare şi plină de cinism, umilea poporul.  

Un ucenic al Sfântului Dimitrie, anume Nestor, care 
nu mai putea suferi batjocurile îndurate de către creştini, 
cere încuviinţarea şi binecuvântarea Sfântului Dimitrie de 
a-l înfrunta în luptă pe acel uriaş nelegiuit.  

Primind binecuvântarea cerută, Nestor l-a biruit pe 
Lie aruncându-l în suliţele ucigaşe ale soldaţilor romani, 
care erau convinşi că ele vor sfârteca trupul firav al lui 
Nestor.  

Aflând că Dimitrie a binecuvântat lupta şi biruinţa 
lui Nestor, care l-a ucis pe cel mai puternic şi devotat slujitor 
al său, împăratul a poruncit soldaţilor ca alături de Nestor să 
fie ucis şi Dimitrie, amândoi primind botezul sângelui şi 
cununa de martiri pentru credinţa în Dumnezeu în ziua de 
26 octombrie, anul 304.  

După moartea martirică a Sf. Dimitrie, atât 
osemintele, cât şi haina şi inelul lui şi-au dovedit sfinţenia 
primind de la Dumnezeu puterea facerii de minuni, astfel că, 
toţi bolnavii care le atingeau îşi dobândeau sănătatea. Mai 
mult, trupul Sfântului răspândea un preafrumos miros de 
parfum asemănător mirului de nard, motiv pentru care Sf. 
Dimitrie a mai fost numit şi Izvorâtorul de Mir.  

Dintre multele minuni săvârşite de Sf. Dimitrie 
amintim doar câteva. În Vieţile Sfinţilor citim despre 

Leontie, guvernatorul Iliricului că a fost cuprins de o boală 
nevindecabilă pentru care lucru a alergat la mormântul Sf. 
Dimitrie peste care era zidită o mică bisericuţă. 
Atingându-se de ţărâna de pe mormânt s-a vindecat îndată. 
În semn de mulţumire a demolat mica bisericuţă şi a zidit 
una mai mare, după care, luând moaştele sfântului le-a pus 
într-o raclă ferecată cu aur şi împodobită cu pietre preţioase 
şi le-a pus în biserică. Tot în semn de recunoştinţă Leontie a 
cumpărat sate, vii şi alte domenii pe care le-a dăruit bisericii 
pentru întreţinerea celor care slujeau în ea.  

Întorcându-se în ţara sa a vrut să ducă cu sine relicve 
din moaştele sfântului pentru a zidi o biserică în locul său de 
baştină dar sfântul i s-a arătat în vis şi l-a oprit spunându-i să 
nu îndrăznească a lua ceva din moaştele lui. Neputând să-şi 
îndeplinească gândul a luat numai giulgiul cel muiat în 
sângele sfântului pe care punându-l într-o raclă de aur, a 
plecat. În drumul spre Iliric s-au făcut minuni cu acel giulgiu 
căci trecând peste un râu mare şi foarte tulburat de o furtună, 
Leontie este cuprins de groază. Arătându-i-se Sf. Dimitrie 
l-a întărit cu cuvintele: „Ia racla cu giulgiul în mâinile tale şi 
nu te teme”. Îmbărbătat de aceste cuvinte a trecut fără nici 
un pericol apa vijelioasă şi a ajuns cu bine în patria sa, unde, 
în semn de adâncă recunoştinţă a zidit o biserică frumoasă 
în cinstea sfântului mucenic. Într-un mod asemănător s-a 
vindecat şi Marian guvernatorul Ilirienilor, suferind de o 
boală grea pe tot corpul şi doctorii nu-i mai dădeau nici o 
speranţă de supravieţuire şi-a recăpătat sănătatea rugându-se 
la biserica Sfântului Dimitrie.  

Când împăratul Justinian (527-565), a construit 
măreaţa biserică Sfânta Sofia din Constantinopol, a dorit să i 
se aducă o părticică din moaştele Sf. Dimitrie. În acest scop 
a trimis la Tesalonic nişte oameni credincioşi de la curte, 
care apropiindu-se de mormântul mucenicului au fost 
întâmpinaţi de o flacără strălucitoare ca de foc şi de un glas 
cumplit de înfricoşător care îi avertiza: „Încetaţi de a mai 
încerca”. Desigur, glasul avea rostul de le descuraja intenţia 
şi a renunţa la gândul cu care au venit. Îngroziţi de arătare şi 
de glas au căzut cu faţa la pământ după care, luând doar 
ţărână de pe mormântul sfântului s-au întors la 
Constantinopol. Jumătate din acea ţărână au depus-o în 
camera odoarelor, iar cealaltă jumătate au trimis-o 
împăratului, căruia i-au povestit toate cele ce li s-au 
întâmplat şi ce li s-a grăit. (Sinaxarul din „Mineiul” lunii 
Octombrie, ziua a 26-a, EIBMBOR, Bucureşti, 2004, pag. 
393-394).  

În funcţie de cursul evenimentelor istorice, moaştele 
sfântului Dimitrie, care au peregrinat prin Balcani şi Europa 
vreme de 17 veacuri, în anul 1966 s-au întors la Tesalonic, 
locul lor de baştină. Aici, împreună cu moaştele altor două 
monumente ale sfinţeniei, cele ale Sfântului Grigorie 
Palama şi ale Sfântului Simion Noul Teolog, străjuiesc 
pacea şi liniştea cetăţii în care, cu aproape 2000 de ani în 
urmă, prin glasul Sf. Apostol Pavel, răsuna cuvântul 
Evangheliei lui Iisus Hristos. Dar nu numai cei din cetatea 
Solun află sprijin, înţelegere şi apărare sub scutul protector 
al Sfântului Dimitrie, ci, după măsura credinţei, fiecare ne 
putem bucura de aceleaşi privilegii binecuvântate.  

 
Preot dr. Petru Pinca  
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DIN NOU DESPRE CASTELUL CORVINILOR ŞI CEL AL LUI MARTINUZZI 
sau 150 DE ANI DE LA VIZITA LUI ARON DENSUŞIANU PRIN COMITATUL 

HUNEDOARA 
 

Motto: „Mă numesc călător în valea natală.” (Aron Densuşianu) 
 

cum câţiva ani, în urma unei colaborări, care 
încă nu a devenit fructuoasă, dar mai este 
vreme, răsfoiam de zor numerele revistei 

Sargetia – Acta Musei Devensis. La un moment dat 
mi-au căzut ochii (defect profesional desigur, 
deoarece într-o oarecare altă împrejurare mi s-a 
imputat ca îmi cam fug privirile aiurea) asuprea unei 
pagini care prezenta două castele de pe cuprinsul 
mult iubitei noastre patrii. De fapt doar unul aducea 
a castel, având un aer destul de aristocratic, celălalt 
aducea mai mult a ruină. Am privit cu atenţie cele 
două imagini şi am aflat cu stupefacţie că este vorba 
despre Castelul de la Hunedoara (cel în ruină) şi 
Castelul Martinuzzi din Vinţu de Jos (cel cât de cât 
mai arătos). Am fost uluită, precum spuneam, 
deoarece astăzi situaţia celor două edificii este exact 
invers. Imaginile datau din anul 1864, aşa că am 
hotărât să mai aştept vreo 3 ani până s-ar împlini 
frumoasa vârstă de 150 de ani pentru a consacra 
câteva rânduri modestei mele observaţii (oricum 
puţin probabil ca ceva să se schimbe în aspectul 
celor două clădiri, decât că la Hunedoara să fie şi 
mai poleită statuia reprezentându-l pe Sfântul 
Gheorghe de pe fleşa Turnului pictat (Turnul 
Buzdugan), iar castelului de la Vinţu să-i fure cineva 
blazonul familiei Bethlen de pe poartă – singurul 
element decorativ figurativ păstrat până astăzi). 
Mi-am făcut un xerox după pagina cu pricina şi l-am 
agăţat cu o agrafă de-a dreapta mea, pe stâlpul care 
îmi ţine umbră în birou în fiecare dimineaţă.  

Au trecut anii şi iată-mă în 2014. M-am 
apucat iar de răsfoit revista Sargetia şi am considerat 
deosebit de util să cercetez textul articolului în care 
erau incluse imaginile. Aşadar, reputatul cercetător 
devean Ioachim Lazăr semna în numărul 
XXXII/2004, între paginile 173-216, studiul intitulat 
Judeţul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui 
Aron Densuşianu (1864). Aflăm de aici că în vara 
anului 1864 (din 30 iunie până în 4 august)Aron 
Densuşianu (Densuş, 19 noiembrie 1837 – Iaşi, 2 
septembrie 1900) descinde alături de alţi doi colegi 
prin comitatul Hunedoara, vizitând obiective de 
interes istoric sau natural. Excursia este legată şi de 
dorinţa sus-numiţilor de a participa la Adunarea 
generală a Astrei, desfăşurată la începutul lunii 
august în oraşul Haţeg (unde Densuşianu a făcut 
şcoala primară). Amintim faptul că el a fost prezent 
şi la Adunarea de constituire a Astrei din 1861 când 
a adresat episcopului Andrei Şaguna „o cuvântare în 

care punea accentul pe însemnătatea dezvoltării 
culturale pentru destinul total, social şi naţional al 
unui popor”1.  

Reputat istoric literar, poet şi folclorist român, 
membru corespondent (din 1877) al Academiei 
Române, Aron Densuşianu are un apetit crescut 
pentru călătorii, publicându-şi adeseori însemnările 
legate de acestea. XXXI de fragmente au fost tipărite 
în numerele Revistei Familia din anii 1865-1866, 
sub titlul de Suveniri şi impresiuni de călătorie, 
fragmente pe care Ioachim Lazăr le anexează 
studiului său din Sargetia. Densuşianu vizitează şi 
descrie cu multă cunoştinţă de cauză şi patos 
Câmpul Pâinii de lângă Orăştie (la 13 octombrie 
1479 are loc aici bătălia dintre turci şi români); Satul 
Spini (care are de suferit în timpul revoluţiei din 
1848); Podul Simeriei de pe râul Strei (legat de 
bătălia dintre trupele lui Bem şi austrieci din 9 
februarie 1849); Termele de la Călan (de care este 
dezamăgit că nu sunt amenajate aşa cum s-ar cuveni, 
potrivit beneficiilor pe care le-ar putea oferi); 
Biserica din Strei (monument medieval important 
construit în sec. XIII-XIV); Oraşul Haţeg (de care nu 
sunt foarte impresionaţi – sunt remarcate 4 biserici şi 
noroaiele – în comparaţie cu vederea superbă pe care 
au avut-o asupra Văii Haţegului); Complexul 
arheologic Ulpia Traiana Sarmisegetuza (capitala 
Daciei Romane); Satul Peşteana (unde şi gardurile 
caselor erau alcătuite din „pietre monumentale”); 
Satul Densuş (cu biserica sa celebră şi casa părin-
tească a distinsului narator); Reşedinţa baronului 
Nopcea din Fărcădinul de Jos (înţesată de 
monumente romane); Turnul de la Crivadia (pitoresc 
şi primejdios de vizitat); Cetatea Bolii (de fapt o 
peşteră foarte complexă şi frumoasă unde sunt 
însoţiţi de un grup de tineri localnici); Castelul de la 
Hunedoara; Castelul Martinuzzi de la Vinţu de Jos.  

Sunt avute în vedere şi legende locale, port, 
tradiţii, obiceiuri, geologia sau istoria poporului din 
Ţara Haţegului şi bineînţeles se relatează despre 
Adunarea Asociaţiunii – obiectivul principal al 
călătoriei lor –, despre care spicuim următoarele: 
„Luni, 1 august, asistăm la şedinţa adunării generale 
a Asociaţiunii. Membrii erau foarte puţini. Astfel 
fusese la adunarea de la Blaj din 1863. Acum, ca şi 

                                                            
1 Ioachim Lazăr, Judeţul Hunedoara în descrierile de călătorie 
ale lui Aron Densuşianu (1864), în Sargetia – Acta Musei 
Devensis, XXXII/2004, p. 173.  

A
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atunci, cea mai mare parte s-a scuzat că au fost 
ocupaţi la dietă în Sibiu. (...) Astfel unii oameni 
înclinaţi la suspiciuni, începură a şopti încoace şi 
încolo că mulţi din membrii Asociaţiunei, care 
totodată se ţin de inteligenţia şi ocupă şi posturi mai 
mari; pentru aceea nu ar veni bucuros la adunarea 
asociaţiunei, că s-ar teme să nu treacă înaintea 
regimului de buni naţionalişti şi prin asta să fie 
împiedicaţi în cariera ce o sperează. (...) Să nu uităm 
că o naţiune nu se consolidează şi nu se înalţă prin 
titule şi onori, fără prin spirit. Spiritul trebuie, mai 
înainte de toate, dezvoltat, luminat şi onorile 
urmează de sine. Apostolii lui Christos au stat 
ascunşi; mulţi, fără de nume – spiritul însă i-a înălţat 
şi numele lor adorat va trăi până va mai exista vreun 
chip omenesc. Români, români, ca buni creştini ce 
sunteţi, învăţaţi odată barem din Evanghelie, ce n-aţi 
învăţat încă din istorie, din politică.”1 

Castelul Corvinilor, ale cărui începuturi sunt 
incerte, este cel mai important monument de 
arhitectură gotică din Transilvania, căruia însă nu-i 
lipsesc nici elementele de factură renascentistă. 
Acesta a fost amplificat şi modernizat de Iancu de 
Hunedoara (voievod al Transilvaniei între 
1441-1456 şi regent al Ungariei între 1446-1452) şi 
de fiul său Matei Corvin (rege al Ungarie între 
1458-1490), devenind o reşedinţă nobiliară 
somptuoasă dotată cu săli de recepţie: Sala 
Cavalerilor, Sala Dietei, cu o capelă şi apartamente2.  

În momentul în care Densuşianu vizitează 
edificiul, acesta se afla în stare deplorabilă, printre 
altele şi datorită faptului că„în anul 1854, pare-mi-se 
în aprilie, a fost aprins şi a ars coperişe şi tot ce a 
fost din lemn, iar acum stă expus tuturor furiilor 
timpului”. Astfel, precum se vede şi în imaginea din 
1864, acoperişurile sunt distruse aproape în totalitate 
iar puntea de pe „pilaştrii” de piatră (pe care astăzi se 
face intrarea) a dispărut. „Nimic alta decât pustietate 
şi ruină, unde odată a fost atâta pompă, atâta 
glorie”3, afirmă cu amărăciune eruditul literat.  

„Aflat la sfârşitul secolului al XIX-lea într-o 
stare de degradare deplânsă chiar şi de călătorii 
străini ce consemnează date despre castel, acesta ar 
fi avut poate soarta atâtor alte monumente 
transilvănene azi ruinate, dacă istoricul Lajos Aranyi 
nu ar fi atras în 1867 atenţia asupra valorii sale 
deosebite, fapt ce a dus la debutarea primelor 
                                                            
1 Aron Densuşianu, Suveniri şi impresiuni de călătorie, în 
Familia, an 1, nr. 8-25/1865 şi an 2, nr. 1-4, 12-14/1866, apud 
Ioachim Lazăr, op. cit., p. 189.  
2 Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală 
românească, Bucureşti Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1976, p. 169.  
3 Aron Densuşianu, op. cit., apud Ioachim Lazăr, op. cit., p. 
210.  

cercetări şi lucrări, încadrate deja în categoria 
intervenţiilor de restaurare, întrucât acest fenomen 
cuprinsese până în acest moment întreaga Europă, cu 
toate că, în acord cu principiile vremii, aceste 
intervenţii însemnau unificarea stilistică a 
monumentelor”. „Castelul din Hunedoara (...) 
ilustrează prin transformările suferite, evoluţia 
principiilor şi conceptelor care au stat la baza 
lucrărilor de restaurare ce dominau Europa de Est în 
secolele XIX-XX, începând cu intervenţiile tributare 
curentului romantic al secolului XIX, bazate pe 
reconstrucţie şi teoria unităţii de stil şi încheindu-se 
cu primele lucrări de restaurare şi conservare bazate 
pe principii ştiinţifice moderne.” 4 

Castelul de la Vinţu de Jos a fost construit 
către 1550 de cardinalul Gheorghe Martinuzzi 
(care-şi află moartea aici în decembrie 1551), fiind 
unul dintre edificiile reprezentative ale Renaşterii 
transilvănene. Astăzi de abia se mai păstrează câteva 
din frumoasele ancadramente în stil italian, datorate, 
cel mai probabil, lui Domenico da Bologna5. Deşi în 
imaginea din 1864 castelul de la Vinţu de Jos pare să 
arate mult mai bine decât arăta în aceeaşi perioadă 
cel de la Hunedoara, şi cu siguranţă infinit mai bine 
decât arată astăzi, conform descrierii lui Aron 
Densuşianu starea lui nu era tocmai roz nici atunci: 
„Castelul, dacă tot îl mai putem numi aşa, se află 
înconjurat de sălci şi arini astfel cât numai din 
apropiere îl poţi observa încâtva. Pe o poartă înaltă 
de piatră, care se vede a fi fost poarta principală, 
intrarăm înăuntru. Curtea dă aspectul cel mai 
dezolant, noroi, bălţi înverzite, câte o grămadă de 
lemne, ici şi colea, jumătate arse. Poarta de către 
răsărit şi miază zi a castelului nu mai există deloc, 
numai murii circulari mai stau în sus, dar nici aceştia 
peste tot locul. Edificii mai există numai în partea de 
apus şi de miază noapte. Dar şi partea de apus a ars 
în anii trecuţi şi numai partea de miază noapte mai 
este locuibilă. Intrarăm mai întâi aici, unde aflarăm 
pe un ungur cu familia, care îngrijea totodată şi 
bunul ce se ţine de castel”6.  

Din mărturiile mamei, originară din Vinţu de 
Jos, absolventă a gimnaziului ce-şi avea sediul chiar 
peste drum de edificiul lui Martinuzzi, la începutul 
anilor ’60 ai secolului trecut (deci, aproximativ la 
100 de ani după călătoria efectuată de Aron 
Densuşianu) la parterul castelului încă mai locuia, 

                                                            
4 Vezi Ioana Rus, Metode de intervenţie asupra fortificaţiilor 
transilvănene în secolele XIX-XX, în Volumul Simpozionului 
Ştiinţific Internaţional – TUŞNAD, Alba Iulia/Şimleu 
Silvaniei, mai 2011, Editura Utilitas, Cluj-Napoca, p. 185-204.  
5 Vasile Drăguţ, op. cit., p. 315.  
6 Aron Densuşianu, op. cit., apud Ioachim Lazăr, op. cit., p. 
210.  
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Castelul de la Hunedoara (sus) şi Castelul Martinuzzi din 
Vinţu de Jos (jos), în 1864 (stânga), respectiv astăzi 

(dreapta) 

într-o cămăruţă, situată chiar lângă poarta de intrare, 
o unguroaică în vârstă, numită de copii „Anna néni”. 
Corpul respectiv încă mai avea acoperiş în acea 
perioada. Practic degradarea lui majoră a survenit în 
ultimii 50 de ani, odată cu distrugerea şi dispariţia 
acoperişului. În anii 1960 unele dependinţe mai erau 
încă locuite şi şanţurile castelului erau vizibile, 
mama amintindu-şi că se dădea pe gheaţa iarna…. 
iar în spate era multă papură pe care copii o culegeau 
pentru a face rogojini.  

Întâmplarea face că am fost administratoarea 
unui pagini de pe renumitul site de socializare 
Facebook, numite Romania Art&Architecture, unde 
cele mai multe linkuri le primeau Castelul de la 
Hunedoara şi Peleşul de la Sinaia – cu adevărat 
frumoase şi măreţe amândouă, demne de admirat. 
Castelul de la Hunedoara merită cu siguranţă să fie 
pus în valoare, fiind cel mai reprezentativ edificiu 
medieval din România, ca atare salutăm toate 
iniţiativele de resuscitare, mai bune sau mai puţin 
bune, mai mult sau mai puţin fidele (?), din ultimii 
150 de ani, dar nu pot fi de acord cu faptul că la 

Vinţu de Jos castelul e neglijat. Poate că ataşamentul 
meu spiritual legat de această comună (care în evul 
mediu a fost un important oraş) are de-a face cu 
faptul că încă din frageda-mi copilărie eram adesea 
dusă de mână de către mama 8 km pe jos, din gara 
Vinţu de Jos până în satul Stăuini, trecând pe lângă 
castelul Martinuzzi şi fugărind adesea gâştele de pe 
drum…Pe lângă acestea cei mai importanţi 
proprietari ai castelului de la Hunedoara au fost 
români, pe când castelul de la Vinţu de Jos a 
aparţinut întotdeauna unor familii maghiare. Oricum 
e de ajuns să studiem cartea Castele şi cetăţi din 
Transilvania, judeţul Cluj, pentru a ne face o 
impresie asupra construcţiilor părăginite din judeţul 
amintit... ca ele multe altele în toată Transilvania... 
Oare peste altă 150 de ani se va mai vedea vreo 
urmă a Castelului din Vinţu de Jos, sau vor rămâne 
mărturie doar pozele şi însemnările??? 

 
Anca Elisabeta Tatay 
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PAGINI DE ISTORIE NAŢIONALĂ – MIŞCAREA MEMORANDISTĂ, EXPRESIE 
A LUPTEI NAŢIONALE A ROMÂNILOR 

(120 de ani de la Procesul Memorandiştilor, mai 1894 – mai 2014) 
 

emorandul şi mişcarea generată de Memorand 
au reprezentat momentul de vârf al luptei de 
eliberare naţională a românilor din monarhia 

austro-ungară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.  
Memorandul prin complexitatea evenimentelor 

determinate a marcat decisiv destinul românilor pe toate 
planurile, ducând la ideea României Mari, iar mişcarea 
memorandistă a validat o generaţie nouă care aveau să 
înfăptuiască la 1 Decembrie 1918 unirea Transilvaniei cu 
România.  

Lupta naţională a românilor în cadrul căreia un loc 
important l-a ocupat mişcarea memorandistă în general şi 
Memorandumul din 1892, în special, înseamnă un număr 
mare de izvoare de arhivă interne sau externe referitoare la 
evoluţia mişcării memorandiste ca expresie a luptei 
naţionale a românilor şi punerea în valoare a tuturor 
dovezilor care refac întregul proces al afirmării fiinţei 
naţionale în cadrul căreia anii 1791, 1848, 1868, 1881, 
1892, au fost momentele de vârf până la idealul atins în 
1918.  

De la Supplex Libellus Valachorum (adică 
memoriul naţiunii române din Transilvania din anul 1791, 
adresat împăratului Leopold al II-lea al Austriei în vederea 
recunoaşterii naţiunii române ca parte constitutivă a 
Marelui Principat Transilvania) la Memorandum (1892) a 
fost un secol de luptă naţională a românilor, pentru 
afirmarea şi apărarea drepturilor ce nu se primeau în dar, ci 
se cuveneau unui popor căruia numai cei rău intenţionaţi 
puteau să-i conteste continuitatea, trăirea şi supravieţuirea 
într-o zonă a lumii supusă celor mai grele încercări.  

Mişcarea memorandistă nu s-a desfăşurat în mod 
întâmplător şi nu a avut un simplu caracter protestatar, 
limitându-se doar la formularea unor nemulţumiri, ci s-a 
caracterizat prin continuitate în acţiune, rigurozitate în 
formularea ideilor şi perseverenţă în susţinerea 
revendicărilor în pofida politicii şi a obstacolelor impuse de 
Curţile de la Viena şi Budapesta.  

Sub aspectul vechimii, lupta românilor are rădăcini 
adânci în care îşi au originea nu numai acţiunile de mare 
amploare desfăşurate în tot secolul al XIX-lea, dar şi 
Supplex Libellus Valachorum (1791), precum şi cele 
iniţiate de Inochentie Micu-Klein (1743).  

Analiza mărturiilor documentare demonstrează că 
acţiunile şi formele de exprimare ale luptei naţionale a 
românilor au beneficiat întotdeauna de organizare 
temeinică şi scopuri bine definite, care în timp s-au 
constituit în adevărate programe politice.  

În acest sens academicianul David Prodan spunea: 
„Cu episcopul Ioan Inochentie Micu-Klein, însă, totul luă o 
altă întorsătură. Profitând de funcţia sa înaltă şi de calitatea 
de regalist în Dietă, obţinută în 1732, întreprinde o 
îndrăzneaţă şi largă luptă politică formulând pe parcursul ei 
un întreg program politic, punând bazele programului de 
luptă politică a poporului român din Transilvania” (Aurel 

Decei – Memoriul (Supplex Libellus) lui Inochentie 
Micu-Klein către Regina Maria Tereza din anul 1744).  

Pronunciamentul de la Blaj din 3 mai 1868 a fost o 
formă de acţiune politică a fruntaşilor români din 
Transilvania prin care s-a protestat împotriva încorporării 
Transilvaniei la Ungaria.  

Realizând că Memorandul lor din 1866 n-a produs 
nici un efect politic concret, în sensul conservării legilor din 
1863–1864, risipite de semnăturile austro-ungare, pasiviştii 
recurg, în mai 1868, la canonicii Vasile Raţiu, Ilie Vlassa, 
Grigore Mihali, profesorii Ioan Micu Moldovan, Gavril 
Pop, Alexandru M. Micu şi preotul Dimitrie Farago, care 
elaborează Pronunciamentul de la Blaj şi care a marcat de 
fapt un moment al confruntării politice dintre naţiunile 
maghiară şi română şi sistemele de stat propuse de acestea 
între 1848-1868 cerând respectarea autonomiei 
Transilvaniei.  

Având ca temei izvoarele de arhivă, se poate afirma 
că acţiunile de protest, care s-au exprimat prin memorii, 
programe, conferinţe, declaraţii etc., au cuprins toate 
clasele, păturile şi categoriile sociale: ţărani, intelectuali, 
preoţi, studenţi, fie că erau organizaţi în diferite asociaţii, 
societăţi, uniuni, fie că manifestau în mod spontan.  

În scopul afirmării fiinţei naţionale şi în acelaşi timp 
pentru a protesta împotriva politici ideii de maghiarizare şi 
deznaţionalizare duse de Austro-Ungaria, erau folosite 
toate prilejurile şi situaţiile posibile. Un astfel de prilej l-a 
oferit şi ceremonia înmormântării lui Avram Iancu când au 
fost amintite „faptele de glorie” ale eroului, asemuit cu un 
alt martir al neamului, Horea, ceea ce „a avut un efect 
deosebit asupra poporului”, după cum remarca preotul 
Albert Veress din Baia de Criş în raportul înaintat 
comitetului suprem la 24 septembrie 1872. (Arh. St. 
Bucureşti).  

Este necesar şi important să remarcăm un raport al 
consulului austro-ungar la Iaşi, Hanswenzl, care îl informa 
pe ministrul său de externe, Anrdassy, despre ciclul de 
conferinţe şi prelegeri susţinute la Universitatea din Iaşi de 
către Mihai Eminescu, având ca temă „Situaţia românilor 
din Austro-Ungaria”. În calitatea sa de 
redactor-administrator şi corector la gazeta „Curierul de 
Iaşi”, Mihai Eminescu a publicat o serie de cronici şi 
articole între care: Românii şi Austro-Ungaria; Dualismul 
şi feudalismul în Austro-Ungaria; Planul unor 
confederaţiuni balcanice etc. Întregul conţinut al 
materialelor susţinute de Mihai Eminescu în faţa „unui 
numeros public” – după cum aprecia diplomatul austriac, 
se caracterizează prin bogăţia ideilor şi argumentelor 
pertinente, care, pe lângă calităţile de orator ale marelui 
poet pun în valoare şi pe acelea ale unui profund 
cunoscător, al istoriei propriului său popor. (Arh. St. 
Bucureşti, fond Casa Regală, dosar 27/1877) 

Legăturile permanente dintre românii de pe ambele 
versante ale arcului Carpatin se vor amplifica în perioada 

M 
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premergătoare precum şi în timpul războiului pentru 
cucerirea independenţei de stat.  

Evenimentele care s-au desfăşurat începând cu anul 
1876 vor determina Ministerul de Interne Maghiar să emită 
încă din 1 noiembrie 1876, un Ordin prin care se cerea 
autorităţilor să urmărească cu toată atenţia atitudinea 
românilor din Transilvania faţă de „rudele lor din 
Principatele Române” iar în cazul unor mişcări româneşti 
să fie aplicate imediat măsurile ce s-ar fi impus. (Arh. St. 
Cluj, fond Prefectura judeţului Turda-Arieş, Actele 
comitetului suprem, nr. 344/1876)  

Cucerirea independenţei a constituit pentru toţi 
românii, indiferent în ce teritorii şi sub ce stăpânire se aflau, 
un eveniment ce avea să marcheze intrarea într-o nouă fază 
a luptei lor naţionale.  

Influenţa acestui mare act istoric a însemnat pentru 
români o însufleţire a lor şi renaşterea ideii de a trăi uniţi în 
graniţele fireşti ale unui popor cu o vechime milenară.  

Asupra luptei naţionale şi inclusiv a mişcării 
memorandiste au avut un efect favorabil şi transformările 
petrecute după cucerirea independenţei, mai ales „de când a 
luat naştere în imediata apropiere, un regat” (Conf. gen. a 
reprez. alegătorilor Români, Sibiu 1881). În opinia 
diplomaţiei austro-ungare, acest fapt a intensificat 
propaganda şi politica pentru o Românie Mare.  

Un eveniment cu implicaţii majore asupra întregii 
mişcări memorandiste a românilor din Transilvania l-a 
constituit înfiinţarea Partidului Naţional Român 12-14 mai 
1881, care a pus bazele concentrării tuturor forţelor politice 
româneşti, asigurându-se totodată cadrul necesar 
desfăşurării luptei naţionale în condiţii organizatorice 
superioare. (Liviu Maior, Constituirea Partidului Naţional 
Român, Conf. din 12-14 mai 1881, 1970) 

Un prilej favorabil pentru acţiunile protestatare ale 
românilor a fost manifestul intitulat „Centenarul 
revoluţiunei române de la 1784”, care îndemna la 
organizarea unor întruniri şi „pregătirea permanentă pentru 
luptă” în vederea „întregirii Daciei independente”. (Ar. St. 
Cluj, fond Ministerul de Interne regal maghiar, nr. 
744/1884).  

Manifestările dedicate răscoalei lui Horea s-au 
desfăşurat, practic în toată Transilvania, o amploare 
deosebită cunoscând-o Zlatna, unde, după cum aprecia 
comandantul regal cercual de jandarmi „domneşte o 
agitaţie deosebită”. Această situaţie îl determina pe autorul 
raportului să concluzioneze că „semnatarii apelului s-au 
străduit ca pe lângă instigarea populaţiei să facă totodată 
ineficace şi ridicol Ordinul vicecomitelui”. De altfel, se 
poate aprecia că acţiunile prilejuite de Centenarul răscoalei 
lui Horea luaseră o asemenea amploare, încât, odată cu 
măsurile raportate pentru interzicerea manifestărilor de 
acest gen, comitele suprem al Comitatului Turda-Arieş îşi 
exprima regretul că nu dispune de un corp de armată 
într-un teritoriu locuit „exclusiv de români” (Arh. St. Cluj, 
fond Prefectura jud. Turda-Arieş, Prezidiale, nr. 155/1885).  

În documentele vremii, care stau mărturie, 
autorităţile aveau să sesizeze răspândirea adunărilor 
itinerante care au făcut obiectul multor rapoarte şi informări 
întocmite de organele represive. Acestea aveau să sesizeze 

caracterul şi obiectivele respectivelor adunări, fapt 
demonstrat de un raport din 8 septembrie 1885 în care se 
atrăgea atenţia că spre deosebire de adunările politice, cele 
itinerante nu pot fi oprite, iar de supravegheat este foarte 
greu. Conform respectivului raport, ele se puteau desfăşura 
„azi în Gherla, mâine în Alba Iulia şi anual în altă parte, 
până când vor cutreiera partea transilvană a Ungariei, unde 
românii vor să creeze un centru pur românesc în care să 
poată continua mai cu curaj uneltirile naţionale”. (Arh. St. 
Cluj, fond Ministerul de Interne regal maghiar, nr. 
580/1884) 

În realitate, acel centru pur românesc exista de 
foarte mult timp, în jurul său gravitând întreaga luptă 
naţională care avea să culmineze cu actul Marii Uniri din 
1918.  

 
Celebrul document analitic adresat împăratului 

sub numele de MEMORANDUM 
Întrunirile în cadrul cărora se exprima protestul faţă 

de politica de maghiarizare ajunsese să se manifeste chiar şi 
în Moldova, iar intensificarea acţiunilor iniţiate pe toate 
planurile de către românii aflaţi sub dominaţie străină a dus 
la intensificarea mişcării memorandiste, iar odată cu 
elaborarea în 1887 a proiectului de Memorandum de către 
Ioan Slavici în calitate de secretar al Comitetului Central al 
Partidului Naţional Român, putem aprecia că această 
puternică expresie a luptei naţionale a românilor a intrat 
într-o nouă fază ce va culmina cu anul 1892.  

Această acţiune se înscria în Hotărârea adoptată la 
şedinţa plenară a Conferinţei electorale române din 9 mai 
1887, care stabilea ca obiectiv prioritar elaborarea unui 
Memorial care urma să fie înaintat Curţii de la Viena 
pentru a face cunoscută situaţia reală a românilor 
transilvăneni şi „toate cauzele pentru care acest popor 
nefericit nu poate ajunge la folosirea drepturilor 
competente lui”. (Arh. St. Bucureşti, fond Ioan Raţiu, dosar 
45/1889) 

De aici se naşte în 1892 celebrul document analitic 
adresat împăratului sub numele de MEMORANDUM. 
Documentul a fost semnat de comitetul care l-a alcătuit: dr. 
Ioan Raţiu – preşedinte, Gheorghe Pop de Basesti şi Eugen 
Brote – vicepreşedinţi, dr. Vasile Lucaciu – secretar 
general, Septimiu Albini – secretar.  

O deputaţie din 120 personalităţi, intelectuali şi 
ţărani duc documentul la Viena. Împăratul refuză să 
primească deputaţia. Documentul rămâne la Ioan Raţiu 
care-l depune la cancelaria imperială.  

Frantz Iosif nu deschide plicul. Îl trimite primului 
ministru ungur la Budapesta. Primul ministru, 
nedeschizând plicul, cere prefectului de Turda să-l restituie 
lui Ioan Raţiu, cu precizarea că nici pe semnatari, nici pe 
delegaţi nu-i consideră drept reprezentanţi autentici ai 
românilor.  

Românii ţin o Conferinţă naţională în 1893 şi 
publică MEMORANDUM-ul în TRIBUNA. Oficialităţile 
intră în panică. Eforturile intense de maghiarizare a 
populaţiei româneşti tocmai primiseră o lovitura puternică.  

De aici prigoana jandarmerească şi judecătorească 
dezlănţuită de guvernul maghiar.  
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Partidul Naţional Român se solidarizează cu 
Memorandul şi cu memorandiştii, iar la memorabila 
Conferinţă din 1893, Ioan Raţiu, şi Nicolae Cristea propun 
ca, la proces, să nu se vorbească decât româneşte.  

31 august 1893. Curtea cu juraţii din Cluj condamnă 
pentru protestul intitulat „Replică” din 1892, pe Aurel C. 
Popovici la 4 ani temniţă şi 1000 coroane amendă, iar pe 
contabilul tipografiei, Nicolae Roman, la 1 an temniţă şi 
600 coroane amendă.  

Procurorul Jeszenszky acuză Comitetul Naţional 
Român, răspunzător de Memorandum, de înaltă trădare şi 
agitaţie pentru dezmembrarea statului maghiar.  

Între 25 aprilie şi 25 mai 1894, s-a desfăşurat la Cluj 
„procesul memorandiştilor”, în urma căruia 15 membri ai 
Comitetului Central al Partidului Naţional Roman, în frunte 
cu Ioan Raţiu, au fost condamnaţi la închisoare  

7 mai 1894 – Cluj, încep dezbaterile în procesul 
memorandiştilor. Oraşul este invadat de mase româneşti 
venite din Banat, Hateg, Maramureş.  

Vin ziarişti din Franţa, Italia, de peste munţi. Se 
alcătuieşte un birou de presa. Opinia publică europeană este 
în alertă. Ministrul Teleszky interzice transmiterea 
telegramelor de presă.  

Ziariştii sunt obligaţi să trimită curieri în fiecare zi la 
Predeal sau Viena cu telegramele respective.  

Inculpaţi: 22 fruntaşi români 
23 mai 1894. Procurorul Jeszenszky îşi ţine 

rechizitoriul.  
Fruntaşii Partidului Naţional Roman sunt acuzaţi de: 

încălcarea legilor, aţâtări la răscoală, trădare de patrie. 
Sfârşeşte rechizitoriul aşa:...”interesele înalte ale statului 
naţional maghiar cer ca fapte cu scopuri atât de 
primejdioase să-şi afle răsplata vrednică”.  

Declaraţia lui Ioan Raţiu, după rechizitoriu: „este 
sub demnitatea acuzaţilor să se apere în faţa unor 
învinovăţiri absurde”.  

De fapt doctorul în drept Ioan Raţiu face un 
rechizitoriu aspru al hungarismului. Momentul este unul 
din cele cruciale ale istoriei transilvane:  

...”Ceea ce discutam aici, domnilor, este însăşi 
existenţa poporului român. Existenţa unui popor nu se 
discută, se afirmă. De aceea nu ne dă în gând să venim 
înaintea d-voastră, să dovedim că avem dreptul la existenţă. 
Într-o asemenea chestiune nu ne putem apăra în faţa 
d-voastră; nu putem decât să acuzăm în faţa lumii civilizate 
sistemul asupritor care tinde să ne răpească ceea ce un 
popor are mai scump: legea şi limba”.  

Şi concluzia care exprima esenţa hungarismului:... 
„Prin spiritul de intoleranţă de rasă, fără seamăn în Europa, 
osândindu-ne, veţi izbuti numai să dovediţi lumii că 
maghiarii sunt o nota discordantă în concertul 
civilizaţiunii” arăta la proces Ioan Raţiu.  

27 mai 1894. Se pronunţă sentinţa. Cel mai 
primejdios, preotul dr. Vasile Lucaciu, 5 ani temniţă; Dr. 
Ioan Raţiu, 2 ani; Gheorghe Pop de Basesti, 1 an; Demetriu 
Cornea 3 ani; dr. Daniil P. Barcianu, 2 ani şi 6 luni; Nicolae 
Cristea, 8 luni; Iuliu Coroianu, 2 ani şi 8 luni; Patriciu 
Barbu, 2 luni; dr. Teodor Mihali, 2 ani şi 6 luni; Aurel 
Suciu, 1 an şi 6 luni; Mihail Veliciu, 2 ani; Rubin Patiţia, 2 
ani şi 6 luni; Gherasim Domide, 2 ani şi 6 luni; Dionisie 
Roman, 8 luni; Septimiu Albini, 2 ani şi 6 luni. În total 31 
de ani şi 2 luni, plus cheltuieli apăsătoare de judecată.  

La 16 iunie 1894, ministrul de interne Hieronimy 
interzice activitatea Partidului Naţional Român invocând 
drept pretext lipsa unui statut şi existenţa unor legături cu 
elemente din străinătate.  

Ratiu, Coroianu şi Luaciu sunt întemniţaţi în dura 
închisoare de la Seghedin. Ceilalţi la Vaţ. Aici, în 
închisoarea de la Vaţ, Nicolae Cristea, om bătrân, (avea 61 
de ani), cel care şi-a asumat responsabilitatea de a fi 
contribuit la redactarea documentului, va închide ochii 
definitiv.  

Alţi memorandişti şi câţiva ziarişti iau calea 
temniţelor. Se înăspreşte teroarea jandarmerească. Foarte 

Semnatarii Memorandumului din Transilvania. Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Dionisie Roman, Patriciu Barbu, Daniel 
Popovici Barcianu, Gherasim Domide, Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihaiu Veliciu, Rubin Patitia; Rândul de jos (de la stânga la 
dreapta): Nicolae Cristea, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Băseşti, Ioan Raţiu, Vasile Lucaciu, Dimitrie Comşa, Septimiu Albini
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mulţi patrioţi iau calea exilului. Cei mai mulţi trec munţii în 
România.  

Autorităţile fanatizează masele ungureşti care 
năvălesc asupra caselor celor întemniţaţi, prădându-le şi 
dărâmând o parte din ele.  

Răsunetul procesului de la Cluj a declanşat nu 
numai agitaţie populară, ci şi proteste ale opiniei publice 
europene, iar pedeapsa memorandiştilor a atras ample 
critici din partea unor personalităţi precum Emil Zola, 
William Gladstone, Georges Clemeanceau sau Lev Tolstoi, 
toate aceste proteste şi critici ale opiniei publice europene, 
precum şi intervenţia regelui român Carol I pe lângă curtea 
din Viena, va atrage graţierea memorandiştilor de către 
împăratul austro-ungar Franz Iosif, la 15 septembrie 1895.  

Perioada care a urmat anului 1894, procesul intentat 
memorandiştilor ca şi Memorandumul şi mărturiile despre 
ecoul internaţional al Memorandumului sunt parte 
integrantă a unei lupte seculare ce va fi încununată, nu fără 
jertfe şi sacrificii, la 1 Decembrie 1918.  

 
Desfăşurarea Procesului Memorandiştilor  
Răsunetul procesului de la Cluj al memorandiştilor 

a declanşat nu numai agitaţie şi proteste în rândurile 
populaţiei româneşti, dar s-a declanşat solidarizarea şi 
susţinerea procesului memorandiştilor prin adeziuni 
colective ale populaţiei româneşti nu numai din satele şi 
oraşele Transilvaniei, ci toată suflarea românească.  

Procesul memorandiştilor a fost subiectul de primă 
pagină a ziarului Tribuna din Sibiu, care a relatat amănunţit 
întreaga sa desfăşurare sub diferite titluri: „Erau adunaţi 
după cele mai minimale socoţi cel puţin 30000 
de persoane” sau „Vă încredinţăm că toată suflarea 
românească cu Voi este” sau „Toată suflarea românească 
este în giurul comitetului naţional, cel numit „ultraist”.  

„De la Cluj. Ne aflăm în stare de asediu” scrie 
Tribuna relatând reacţia autorităţilor ca urmare a 
manifestaţiilor masive de sprijinire a 
acuzaţiilor...”Maghiarii sânt agitaţi şi ei, pentru că azi 
Clujul nu mai e Cluj, s-a făcut oraş românesc, şi românii se 
poartă ca acasă, veseli, vânjoşi, hotărâţi şi fără vreo grije. 
Agitaţia maghiarilor se vede din toată fiinţa lor, din toată 
purtarea lor, care într-adevăr e revoltătoare”.  

… „Tocmai acum ni se spune că din Albac au sosit 
200 de oameni, pe care poliţia îi împiedică de la intrarea în 
oraş”.  

Tot în Tribuna din 13 mai 1894, sub titlul „Adrese 
de aderenţă” ziarul prezintă scrisori primite la redacţie în 
care se arată solidarizarea cu inculpaţii memorandişti, 
scrisori care provin din Vechiul Regat (Craiova, Slănic 
Prahova, Galaţi, Piteşti, Turnu Măgurele, Ialomiţa), din 
Austro-Ungaria (Finteuşul Mare, Borgo-Suseni, Vinga, 
Luncoiul de Jos, Bichigiu, Cergăul Mare, Sibiu, Gura 
Râului, Nădab), din Elveţia (Zurich) şi „Toate statele din 
Europa, ba chiar şi din alte părţi ale lumii, vor fi 
reprezentate la Cluj”  

Foarte multe adrese de aderenţă şi credenţionale 
pentru susţinerea inculpaţilor în Procesul Memorandului de 
la Cluj, se află la Arhivele Naţionale şi în colecţiile de la 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi prin care nu numai 

populaţia din Ardeal ci toată suflarea românească le 
trimitea la Cluj pentru susţinerea fruntaşilor români. Voi 
prezenta aici doar două, ca reprezentative: 

Adeziunea colectivă din 23 aprilie-5 mai 1894 – 
Alba Iulia, Comitatul Alba de Jos şi 

Adeziunea colectivă şi credenţionale din 24 aprilie – 
6 mai 1894 Gârbova de Sus, Comitatul Alba Inferior (de 
Jos).  

 
COMITATUL ALBA DE JOS 
1894, /aprilie 23 / mai 5, / Alba Iulia 
P. O. Domn Dr. IOAN RAŢIU 
PREŞEDINTELE COMITETULUI PARTIDULUI 

NAŢIONAL 
Clusiu 
Situaţia poporului român în patria sa a devenit 

insuportabilă prin apăsările zilnice ce îndură.  
Comitetul în fruntea căruia eşti chemat înţelegând 

durerile poporului s-a făcut interpretele ale simţămintelor 
tuturor românilor, când a luat hotărârea ca să presenteze în 
formă de memorandum gravaminele legitime ale noastre. 
Postulatele depuse în Memorandum sunt postulate drepte, 
juste şi ele formează drepturile inprescriptibile ale 
poporului român.  

Pentru eluptarea acestora comitetul este tras înaintea 
barei judecătoreşti.  

Se poate că orbiţi de patimi şi şovinism, judecătorii 
voştri să vă arunce în întunericul temniţei, să poate ca să fiţi 
siliţi a gusta din paharul amărăciunei, ba chiar să vă 
amărască zilele, persecutându-vă pentru o causă dreaptă, 
pentru cauza poporului român.  

Rogându-vă să aveţi curagiu, căci causa românilor 
ce apăraţi e causă dreaptă şi cu voi astăzi este tot poporul 
român şi cu noi simpatia Europei culte.  

Alipirea către causa naţională nicicând nu a luat 
forme mai concrete ca acum, nicicând poporul nu a fost 
pătruns de sânţenia causei mai cu entusiasm şi dovadă este 
că a părăsit coarnele plugului ca să vie să vă întâmpine în 
calea triumfală ce aţi făcut la Clusiu.  

Ne alăturăm la simţămintele de alipire manifestate 
de poporul nostru în aceste zile grele şi trăim în 
convingerea că D-zeu este cu Voi şi cu causa noastră şi 
isbândă are să urmeze în butul tuturor forţărilor duşmanilor 
noştri seculari.  

Alba Iulia, 5 mai 1894 
Urmează 82 de semnături, începând cu cele ale lui 

Nicolae Ivan, protopop ort., Matei Nicola, avocat, George 
Filip, avocat, Simeon Micu, protopop gr. cat., Florian 
Rusan, preot şi Nicolae Barbu, avocat.  

(Se respectată întru totul ortografia documentelor) 
(Direcţia Arh. Nat. Bucureşti, Fond Ioan Raţiu, 

dosar 547/1894) 
 
1894, /aprilie 24 / mai 6, /Gârbova de Sus, comit. 

Alba Infer.  
VENERAT COMITET AL PARTIDULUI 

NAŢIONAL ROMÂN 
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Plângerile cuprinse în Memorandum ale noastre 
sunt, în numele nostru au fost duse la Monarhul şi dacă Voi 
sunteţi traşi înaintea barei judecătoreşti, pentru noi sunteţi, 
căci a noastă causă o representaţi.  

Aşadar, judecându-Vă pe Voi şi pe noi ne judecă. 
Vom suferi deci şi noi alături cu Voi până la sfârşit. Aşadar 
înainte, pentru că poporul cu Voi este! 

D zeu să ajute dreptăţii! 
Gârbova de Sus, 24 April/i/e 1894 
Urmează o listă de 114 nume, consemnate de Ştefan 

Cotoară, învăţător şi Demetri Pop. Printre ele în capul listei: 
Vasiliu Maxa, preot gr. Ort., Ştefan Cotoară, înv. gr. ort., 
Gavril Sima, subjude şi alţii.  

(Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Documente, 
inv. nr. 334) 

 
În 25 mai 1894 procesul memorandului se sfârşeşte. 

Ziarul Tribuna din 26 mai 1894 publică pe prima pagină 
„Declaraţiunile comitetului”, citite în faţa instanţei de Ioan 
Raţiu: 

„Ceea ce se discută aici, domnilor, este însăşi 
existenţa poporului român. Existenţa unui popor nu se 
discută, se afirmă! 

De aceea nu ne e în gând să venim înaintea 
d-voastre să dovedim că avem dreptul la existenţă (…) 

Nu este de demnitatea poporului român de a se 
apăra în faţa juriului din Cluj! (…) 

Nevinovaţi suntem, dar d-voastră sunteţi stăpâni pe 
individualitatea noastră fisică, nu însă şi pe conştiinţa 
noastră, care în această causă este conştiinţa naţională a 
poporului român. (…) 

Declar prin urmare în numele meu şi al tuturor 
colegilor mei acusaţi, că pentru cuvintele arătate, nu ne 

putem apăra”, a spus Raţiu în faţa instanţei.  
Verdictul procesului îl aflăm tot din ziarul Tribuna 

(numărul de lângă numele fiecărui acuzat arată probabil 
câţi juraţi l-au găsit vinovat): 

„Juratul Werder enunţă verdictul: declaraţi 
VINOVAŢI: Dr. Raţiu: 10 da; George Pop 12, Lucaciu 11; 
Comşa 12; Barcianu 11; Cristea 10; Coroianu 11; Barbu 
10; Mihali 12; Suciu 8; Veliciu 12; Patiţa 12; Domide 12; 
Dionisiu Roman 7. ACHITAŢI: Basiliu Raţiu, Munteanu, 
Nicolau Roman, Duma.  

Procurorul împarte acusaţii în două clase: 
Clasa întâi: Pop de Băsesci, Lucaciu, Comşa, 

Barcianu, Cristea, Coroianu, Mihali, Suciu, Veliciu, Patiţa, 
Domide. Faţă de aceştia cere mai mult de 2 ani şi jumătate.  

Clasa a doua: Dr. Raţiu, Barbu, Dionisie Roman, 
mai puţin. Restituirea speselor de 3238 fl. Sentenţa se va 
pronunţa la 4 ore şi jumătate.  

Venind osândiţii la 2 ore de la pertractare acasă, 
damele române i-au primit din ferestrele hotelului 
„Hungaria” cu un puvoi de flori”.  

 
Vasile Lucaciu membru marcant al 

Memorandumului 
La procesul memorandiştilor, cel mai aclamat dintre 

memorandişti a fost preotul greco-catolic Vasile Lucaciu.  
El a primit şi cea mai grea sentinţă: 5 ani de 

închisoare de stat, căci instanţa l-a socotit „autorul 
intelectual al întregii mişcări”.  

După pronunţare, acuzaţii au fost întrebaţi dacă mai 
au ceva de spus. Răspunsul a fost: „Trăiască unirea 
românilor, trăiască libertatea!”.  

În calitate de secretar general al Partidului Naţional 
Român, Vasile Lucaciu a redactat o circulară convocatoare 
prin care chema membrii comitetului la Şişeti pentru a se 
sfătui ce trebuie să facă în împrejurările date: „Vă scriu 
aceste rânduri din tot sufletul, din tot focul inimei mele de 
român care sufăr alături de poporul meu”. „Şi dacă n-aş 
avea cerneală v-aş scri-o cu sângele meu, pentru a vă face 
să lăsaţi teama şi să veniţi să începem lupta, lupta cea mare, 
care ne va aduce izbăvirea. Trebuie să ne-o aducă, fiindcă 
dreptatea e cu noi” (Tiron Albani – Leul de la Şişeşti) 

Însă circulara nu a mai fost multiplicată, pentru că 
au intervenit din nou autorităţile condamnându-l pentru 
„aţâţare la ură contra naţionalităţilor”. Din nou preotul 
Vasile Lucaciu a fost arestat şi aruncat în închisoare, la 
Szeged, Ungaria.  

Deja Vasile Lucaciu devenise personaj de legendă 
pentru români, care au înţeles lupta pentru drepturile lor 
naţionale, astfel încât poporul i-a compus o doină, numită 
„Doina lui Lucaciu”.  

Conştient de însemnătatea legăturii cu mişcarea 
naţională din România, Părintele Vasile Lucaciu acţionează 
fără preget în acest sens. Străbate Transilvania în lung şi în 
lat, călătoreşte la Bucureşti ca să intensifice relaţiile cu 
„Liga Culturală”, din care făceau parte personalităţi 
importante ale timpului şi care susţineau cu tărie cauza 
românilor transilvăneni. Un rol remarcabil a jucat pe acest 
câmp de luptă ASTRA – cu eforturile ei de educare a 
poporului în spiritul preţuirii pentru valorile naţionale, 
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pentru trecutul istoric şi cultura românească. Convins fiind 
că există o profundă legătură între libertate şi cultura 
naţională, părintele Lucaciu se implică puternic în 
activitatea asociaţiei ASTRA. Participă la adunările 
învăţătorilor români şi contribuie efectiv la înfiinţarea unor 
„despărţăminte” ale ASTREI la Tăşnad, Seini şi Târgu 
Lăpuş.  

Însa cariera politica a fost cea care i-a dominat viata 
lui Vasile Lucaciu. A fost lider al Partidului Naţional 
Român, a semnat Memorandumul în anul 1892 şi a militat 
ca România să se alieze cu Puterile Antantei.  

Pentru recunoaşterea eforturilor depuse de Vasile 
Lucaciu pentru realizarea Marii Uniri, La 1 Decembrie 
1918 Consiliul Dirigent al Marii Uniri de la Alba Iulia, l-a 
propus în funcţia de membru al acestuia.  

După Marea Unire, în anii 1919 şi 1920, Vasile 
Lucaciu a fost ales deputat de Baia Mare în Parlamentul din 
Bucureşti. Una dintre cele mai importante propuneri ale 
sale ca deputat român a fost legată de reforma agrară. El 
sfătuia ca marile proprietăţi să nu se fărâmiţeze excesiv, ci 
să fie date ţăranilor care să le lucreze în asociere, pentru a 
avea câştiguri mai bune sau în caz contrar măcar să i se 
asigure ţăranului român mijloacele necesare de producţie, 
fără de care nu putea lucra pământul cu care fusese 
proaspăt împroprietărit 

Deşi s-a retras din viaţa politică pe motive de 
sănătate, totuşi stăruindu-se pe lângă el, s-a lăsat convins să 
candideze din nou din partea Partidului Naţional Român 
pentru un post de deputat, în iarna anului 1922. A fost 
înfrânt prin falsificarea voturilor şi chiar a fost agresat fizic 
de către contracandidat.  

După acest eveniment, s-a retras din viaţa politică, 
trăind în izolare, uitat de majoritatea celor pentru a căror 
drepturi naţionale luptase.  

După o boală care l-a ţinut la pat circa trei luni, dr. 
Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Şişeşti” pentru 
vehemenţa şi forţa cu care îşi susţinea cererile politice, a 
murit în noaptea de 29 noiembrie 1922, în casa sa din Satu 
Mare.  

A fost înmormântat la biserica din Şişeşti, judeţul 
Maramureş.  

În semn de recunoştinţă, prim-ministrul Ion I. C. 
Brătianu l-a decorat post-mortem cu Ordinul „Steaua 
României” în grad de mare comandor (depusă pe sicriul 
său). De asemenea, episcopul greco-catolic Iuliu Hossu l-a 
avansat, post-mortem, la rangul de vicar episcopesc.  

În semn de preţuire ca fruntaş român în lupta 
naţională a românilor, artistul şi sculptorul Cornel Medrea 
i-a realizat lui Vasile Lucaciu o impunătoare statuie, pe 
care istoricul Nicolae Iorga o caracteriza astfel: „Cu faţa lui 
de romană frumuseţe severă, cu trupul de atlet, cu glasul 
tunător, cu mişcarea poruncitoare a braţului, cu haina de 
preot ca o togă de tribun, Vasile Lucaciu întrunea aceste 
însuşiri”.  

Statuia a fost expusa în primăvara anului 1936 în 
faţa Ateneului Român din Bucureşti, apoi a fost adusă la 
Satu Mare şi montată în Piaţa Brătianu, fiind dezvelită la 13 
decembrie 1936, în prezenţa a peste 30. 000 de oameni.  

În anul 1940 a fost dusă la Lugoj, iar în anul 1942 a 
fost adusă la Alba Iulia şi amplasată pe un soclu impunător, 
în centrul oraşului. În 1948 a fost mutată la Muzeul Unirii 
Alba Iulia, în 1958 statuia a fost dusă în curtea muzeului 
Cornel Medrea din Bucureşti, iar în 1968 a fost readusă în 
Satu Mare, unde se află şi acum şi unde a fost inaugurată în 
anul 1936. Atât statuia cât şi omul Vasile Lucaciu au avut 
un destin la fel de zbuciumat.  

 În perioadele în care a fost deţinut politic Vasile 
Lucaciu, românii ardeleni i-au dedicat în semn de preţuire 
şi solidaritate un cântec: Doina lui Lucaciu 

Aceasta a fost scrisă la data de 15/27 iulie 1893 la 
Şistarovăţ (jud. Arad) de învăţătorul George Bocu.  

Poezia a fost pusă pe muzică devenind simbol al 
luptei pentru eliberare naţională a românilor din 
Transilvania, iar cântarea sau fredonarea Doinei lui 
Lucaciu putea să fie motiv de întemniţare, pentru că 
simboliza rezistenţa activă şi aderenţa la scopurile 
propovăduite de Vasile Lucaciu, doina fiind considerată de 
către autorităţile timpului ca semn al răzvrătirii româneşti 
împotriva autorităţii statului maghiar.  

Doina lui Lucaciu  
„Cântă mierla prin păduri,  
Robu-i Lucaciu la unguri 
Pentru sfânta libertate 
De care noi n-avem parte.  
 
Nu fi mierlă supărată,  
Nu-i robia ne-ncetată,  
Vine dalba primăvară 
Fi-va Lucaciu liber iară.  
 
Nu suspina în zadar,  
Du-mi-te pân-la Sătmar,  
Unde-i Lucaciu la-nchisoare,  
Nu vede nici cer, nici soare.  
 
Vântul bate, frunza pică,  
Inima mi se despică,  
De durere şi de chin 
Că-i Lucaciu la Seghedin.  
 
Seghedine, Seghedine,  
Dumnezeu cum te mai ţine? 
Mureş, Tisa până când 
Te mai ţine pe pământ?” 

Statuia reprezentând pe Vasile Lucaciu cu un 
document în mână – Memorandul 

 
Rolul şi importanţa Memorandumului pentru 

istoria Transilvaniei  
Memorandul şi mişcarea populară rezultată au 

demonstrat inutilitatea apelului la împăratul rămas fidel 
compromisului încheiat în anul 1867, însă a dus la 
intensificarea pe toate planurile a luptei pentru unitate 
naţională.  

Mişcarea memorandistă a influenţat puternic şi 
benefic în mod deosebit trei segmente ale opiniei publice: 
opinia publică românească din Transilvania care, 
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spulberându-se „mitul Vienei”, devine mai conştientă de 
menirea şi ţelurile sale în cadrul naţiunii române; opinia 
publică din România, unde, mai ales prin activitatea Ligii 
Culturale, se propagă şi întreţine cu deosebit succes ideea 
unităţii naţionale a tuturor românilor; şi opinia publică 
europeană, în primul rând aceea din ţările ostile Triplei 
Alianţe, pentru care situaţia naţionalităţilor din cadrul 
Imperiului Austro-Ungar, şi a românilor în special, devine 
o problemă de interes general.  

Evenimentele din Transilvania au înlăturat, după 
cum spunea Ioan Raţiu, „sentimentalismul” care exista în 
mişcarea naţională din România, transformând-o într-o 
acţiune politică de amploare, în care compasiunea a lăsat 
locul actului politico-cultural cu ideea exclusivă a 
României Mari, apărând în mijlocul confruntărilor aspre 
numele celor care aveau să înfăptuiască la 1 Decembrie 
1918, unirea Transilvaniei cu România: Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida Voievod, Vasile Goldiş, Teodor Mihali, 
Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu şi mulţi alţii, care prin curaj şi 
abilitate s-au constituit în politicieni în sens modern, 
plasând actul politic într-un context general european.  

De asemenea, începând din acest moment, relaţiile 
româno-austro-ungare încep să se deterioreze treptat, 
culminând cu decizia Consiliul de Coroană din 21 iulie 
1914 de a rămâne neutră în Marele Război, deşi România 
avea tratat de alianţă cu Austro-Ungaria.  

La 14 August 1916, România declară război 
Austro-Ungariei şi în noaptea spre Sântă Măria Mare 
soldaţii români au trecut graniţa nefirească în Ardealul pe 
care neamul românesc îl dorea a fi liber.  

În acest sens declaraţia de război a fost primită de 
poporul românesc cu o înflăcărare de nedescris.  

Dintre documentele rare ale înaltei simţiri naţionale 
a românilor, amintesc o scrisoare provenind de la un fost 
soldat al Regimentului 50 Infanterie Alba Iulia, originar din 
satul Geoagiu de Sus, scrisoare datând din vara anului 1917 
adresată lui Vintilă Brătianu, ministrul de război al 
României de atunci.  

Scrisoarea ne arată starea de spirit a zecilor de mii 
de prizonieri români. Aceşti prizonieri doreau să-şi aducă 
aportul la realizarea deplinei unităţi naţionale. Redarea 
scrisorii: „Eu, Augustin Roşianu din comuna Geoagiu de 
Sus, poşta Teiuş, fost-am soldat austriac la al 50-lea 
Infanterie Regiment din Alba Iulia, Transilvania. Deci viu / 
să vă aduc/ la cunoştinţă, că foarte multe întrebări eu am 
făcut din luna ianuarie anul/ curent/ faţă de toţi comandanţii 
ce i-am văzut şi i-am întâlnit pe aicea prin Rusia şi am 
trimis cărţi şi la consulul D-Voastră din Petrograd şi pe la 
tipografiile româneşti de prin Basarabia. Rugatu-ne-am în 
tot felul, ca să ne dea sfatul de îndrumare cum să putem 
ajunge de bună voie în armata română, şi până azi nici un 
răspuns nu am primit de la nimeni. Şi nu mă pot odihni în 
gândul meu şi dorinţa mea cea mare faţă de neamul nostru 
şi patria noastră românească. Cât ştiu eu adevărul, că în 
zilele de faţă ce se petrece în lume, este mare lipsă de braţe 
luptătoare, contra duşmanilor noştri, care caută să ne 
nimicească. Şi aşa m-am hotărât eu singur să mă adeveresc 
la înalta faţă a Excelenţei Sale Brătianu şi la înalta 
căpetenie de război, cu câteva rugări.  

1. Mă rog să faci înştiinţare la înalta căpetenie a 
Rusiei să mă elibereze din prizonieri şi să mă lase a veni în 
armata română.  

2. Şi de domnul Excelenţa sa Brătianu să mă 
primească ca un fiu al patriei şi al neamului sub comanda 
sa românească, că eu voi fi cel mai bun supus şi ascultător 
al patriei române, după ştiinţa şi purtarea mea.  

3. Şi dacă nu se poate împlini din ceva cauză dorinţa 
mea ca să vin în persoană ajutor Dumneavoastră mă rog să 
îmi trimiteţi o adresă curată, că la ce adresă şi unde primiţi 
D-voastră împrumutul de război de la ţăranii români, că eu 
de azi înainte voiesc cu cât am putere după sudoarea mea 
de un an de zile prizonier şi după munca mea din cei 70 
copeici la zi să mă îmbrac din ei, adică vestminte de 
trebuinţă pentru mine, am adunat 75 ruble şi din acestea de 
bună voia mea dau 50 ruble împrumut statului nostru 
românesc.  

4. Şi dacă nu voiţi ca împrumutul de război să 
primiţi de la mine, vă rog daţi-mi adresa de la Crucea Roşie 
românească ca să trimit acolo ajutorul fraţilor mei români, 
care şi-au vărsat sângele şi s-au nenorocit pentru mine, cel 
din Transilvania, ca să mă elibereze. Mai departe mă rog 
fie-vă aminte de mica mea epistolă care eu am scris-o cu 
cel mai curat scop şi gând, căci cum aş putea eu să vă ajut 
în ziua de astăzi la necontenita muncă a Domniilor Voastre 
care o aveţi de faţă şi eu în alt chip şi privinţă afară de ce 
am scris nu ştiu şi nu vă pot ajuta, fără numai aşa.  

5. Şi vă scriu drept ca să ştiţi, că scopul meu şi al 
sute şi mii de fraţi români prizonieri în Rusia este, căci dacă 
nu vom putea ajunge noi cu ori şi ce scop la D-Voastră, noi 
când se va pune pace în toată lumea, noi vom veni în acel 
teritor pământ unde va stăpâni România. Dară unde va 
stăpâni duşmanul nostru, până ne va sta capul în sus 
niciodată nu vom intra şi mai ales eu unul nicidecum în 
veci.  

Şi dacă nu veţi voi să ne primiţi pe pământul 
românesc, vom rămânea aicea şi apoi mulţi vor trece în 
America, dar să ne stăpânească Austro-Ungaria 
niciodată… Trăiască România şi întovărăşiţii ei.  
Augustin Roşianu, Prizonier din Transilvania azi în Rusia”.  

(Petre Nemoianu, Prima Alba Iulie, Voluntarii 
români în războiul pentru întregirea neamului, Timişoara 
1922) 

Se cuvine aici să îl amintesc şi pe soldatul apoi 
prizonierul de război Sima Nicolae 1890-1977 din Gârbova 
de Sus – Aiud (bunicul meu), soldat în acelaşi Regiment 50 
Infanterie Alba Iulia, soldat luptător în primul război, apoi 
ajuns prizonier în Rusia – Siberia, ajungând în prizonierat 
până la graniţa cu Mongolia. Sima Nicolae a fost mobilizat 
în anul 1913 şi s-a întors acasă după 7 ani, în anul 1920, 
fie-ei memoria binecuvântată!  

Prin urmare, înfăptuirea idealului sfânt al românilor, 
Marea Unire din 1918, s-a putut realiza numai prin lupta 
seculară a românilor, prin efortul şi sacrificiile 
memorandiştilor şi datorită eroismului ostaşilor romani în 
Războiul pentru Întregire Naţională.  

Istina Sima 
Preşed. Cercul ASTRA „Grigorie SIMA” 

Despărţământul Ovidiu HULEA Aiud 
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INTERVIU 
„CONSIDER CĂ A FOST ŞANSA VIEŢII MELE  

SĂ FIU UN SLUJITOR AL CĂRŢII” 
Dialog cu Doamna Ana Hinescu, sărbătorită la Cafeneaua Culturală de la Alba Iulia, septembrie 2014 

 
ste un fapt cert şi bine cunoscut de acum cum că 
ceea ce organizează trimestrial Consiliul nostru 

Judeţean prin Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga – e 
vorba de Cafeneaua Culturală – se dovedeşte a fi, pe 
lângă impactul cultural propriu-zis – cum bine îl 
defineşte însăşi titulatura – şi unul de factură 
emoţională, cu o înaltă şi aleasă încărcătură psihică. 
V-aţi numărat printre sărbătoriţii acestei gale, din prag 
de toamnă, şi asta din două motive, zic eu: unul, 
pentru că aţi împlinit o vârstă rotundă, o frumoasă 
vârstă, cum auzim atât de supărător prin emisiunile 
radio-tv, şi, doi, pentru că în branşa în care aţi lucrat 
v-aţi dovedit a fi cea mai longevivă, 40 de ani au 
trudind pe ogorul atât de fertil al cărţii. Aşa încât, 
aprecierile colegelor de la Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga”, Mioara Pop şi Felicia Colda, n-au fost 
nici gratuite, nici întâmplătoare ori lipsite de acoperire 
şi suport, ele reflectându-se în tot ceea ce aţi făcut de-a 
lungul anilor acolo, la Biblioteca Municipală Şcoala 
Ardeleană din Blaj.  

 
Ce impact au avut, asupra Dumneavoastră, 

cuvintele laudative ale celor două colege? 
Au fost momente pline de emoţie, văzându-mă 

inclusă pe lista, o listă imaginară desigur, a valorilor 
judeţene, cinstite şi onorate într-o atmosferă atât de 
caldă. Mă gândeam că am făcut parte din marea familie 
a bibliotecarilor, patru decenii, cu siguranţă având cea 
mai mare vechime în domeniu, iar din toamna lui 2010 
prestez muncă de voluntariat şi încă nu am obosit să 
promovez cartea şi biblioteca Blajului. La ceas de bilanţ, 
sunt convinsă că, aşa cum există o inteligenţă nativă şi 
talente înnăscute pentru scris, artă, sport, muzică etc., 
omul poate veni pe lume şi cu o sumă de pasiuni şi 
înclinaţii diverse. Îmi dă o stare de bine să cred că mă 
număr printre cei înnăscuţi cu pasiunea pentru carte. De 
aceea, consider că a fost şansa vieţii mele să fiu un 
slujitor al cărţii.  

Aţi fost martoră şi aţi contribuit nemijlocit la 
re-crearea Bibliotecii Blajului. Cum s-a petrecut asta 
şi cine au fost cei ce au iniţiat, au mijlocit şi au stăruit 
pentru împlinirea acestui act reparator pentru 
cultura şi istoria Blajului, a spiritualităţii sale de 
netăgăduit? 

Debutul în profesia de bibliotecar a fost 
providenţial, întrucât, în perioada 1970-1973, sub directa 
îndrumare a ilustrului profesor Ştefan Manciulea, am 
participat la organizarea Bibliotecii Documentare 
„Timotei Cipariu”, ca secţie a Bibliotecii Orăşeneşti 
Blaj. În fapt, au fost aduse cărţi de la Biblioteca 

Academiei, Filiala Cluj, înapoi la Blaj, ele fiind duse la 
Cluj în anul 1949, după desfiinţarea Bisericii 
Greco-catolice. Cărţile făceau parte din fondul de carte a 
renumitei Biblioteci Centrale Arhidiecezane a Blajului, 
care a constituit baza documentară a cercetărilor 
poetului-filosof Lucian Blaga, epurat de la Universitate, 
pentru realizarea lucrării „Gândirea românească în 
Transilvania în secolul al XVIII-lea” şi a studiului 
despre Şcoala Ardeleană. Acest gest reparator pentru 
Blaj a fost intermediat de scriitorul Ion Brad, 
vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi 
Artă, de profesorul Ştefan Manciulea, unul din directorii 
Bibliotecii Centrale de la Blaj, şi Ioan Domşa, directorul 
Bibliotecii Academiei – Filiala Cluj, elev de elită al 
Şcolilor de la Blaj, coleg de clasă cu poetul Radu Brateş 
(Ghe. Biriş) şi cu „seniorul politicii postdecembriste”, 
Corneliu Coposu, cu toţii foşti elevi ai profesorului 
Manciulea. Tot atunci au fost aduse (intrând în 
patrimoniul cultural al Blajului) şi celebrele tăbliţe cerate 
ale lui Timotei Cipariu trimise de prefectul Simion 
Balint pentru nou înfiinţatul Muzeu şcolar. În primăvara 
anului 1973, a fost delegat pentru a se finaliza 
organizarea fondului de carte, domnul Eugen Blăjan 
(fost elev al Blajului), inspector al Bibliotecilor publice 
din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, în 
vederea inaugurării Secţiei documentare a Bibliotecii 
Orăşeneşti Blaj (respectiv Biblioteca Documentară 
„Timotei Cipariu”) şi a Muzeului de Istorie Blaj, cu 

E
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şcolilor blăjene, drept Ziua Şcolii Ardelene. Poate 
aşa Blajul va reintra în circuitul valorilor naţionale, 
având în vedere că în vremea mai de pe urmă s-a 
încercat o diminuare a rolului său în cultura şi 
istoria noastră naţională, în lupta pentru românism. 
Asta aducându-mi aminte şi de o afirmaţie mai 
veche a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion 
Dumitrel, desprinsă dintr-un dialog purtat împreună 
cu ani în urmă şi publicat în revista Acasă (nr. 
3/2008), prin care îşi exprima speranţa că Blajul şi 
Şcoala Ardeleană trebuie să fie aşezate la locul ce li 
se cuvine potrivit cu rolul jucat în istoria noastră 
naţională. Să fie considerat şi tratat precum Lucian 
Blaga prin manifestarea de amploare Festivalul 
Lucian Blaga, consacrat marelui poet şi filozof? 

Hotărârea Parlamentului de a statua ziua de 11 
octombrie – Ziua Şcolii Ardelene a constituit o surpriză 
dintre cele mai plăcute pentru noi, blăjenii, şi sperăm ca 
această decizie să fie de bun augur şi pentru unitatea 
noastră, Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană”, care 
poartă această inspirată titulatură din 1991. Importanţa 
acestei rezoluţii constă în recunoaşterea faptului că, 
datorită Şcolii Ardelene (Şcoala Latinistă de la Blaj) s-a 
creat edificiul limbii şi culturii româneşti.  

Ştiu că activaţi şi pe tărâmul Astrei, ca 
vicepreşedintă a Despărţământului de la Blaj, 
Timotei Cipariu, că acţiunile pe care le organizaţi 

laolaltă cu preşedinta Silvia Pop se conjugă armonios 
în slujba şi-n folosul neamului.  

În 1990, sub deviza ASTRA REDIVIVA, s-a 
înfiinţat la Blaj Despărţământul „Timotei Cipariu” al 
ASTREI. M-am numărat printre membrii fondatori 
alături de Ion Buzaşi, Arcadie Hinescu (soţul meu), 
Maria Beldea şi preoţi din zona Blajului. Prin alegerea 
ca preşedintă a Despărţământului „Timotei Cipariu” a 
d-nei Silvia Pop, în 1994, Asociaţiunea Astra a devenit o 
tribună de promovare a valorilor şi idealurilor astriste 
dar şi a spiritualităţii româneşti şi în special a Blajului. 
Ca vicepreşedintă am contribuit la constituirea cercurilor 
ASTRA din zona Blajului, la realizarea unor manifestări 
culturale devenite tradiţionale (Colocviile de literatură 
Aron Cotruş, Ion Agârbiceanu, Timotei Cipariu), 
Festivaluri de poezie „Ocrotiţi de Eminescu”, „Credo”, 
„Noi suntem români” etc., concursuri, sesiuni de 
comunicări, simpozioane iniţiate de ASTRA în Sibiu, 
Braşov, Iaşi, Baia Mare, Arad, Făgăraş, Năsăud, Aiud 
etc. Colaborarea Astrei cu Primăria Municipiului Blaj şi 
Consiliul Local, cu instituţiile de învăţământ şi cultură, 
în special cu Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” 
şi cu Muzeul de Istorie „Augustin Bunea”, a fost şi este 
prioritară.  

Vă mulţumesc mult! 
Cu mult drag! 
 

A consemnat Ioan Popa
 

ANA HINESCU – VOCAŢIE ŞI DESTIN 
„Şi de-aş avea darul profeţiei şi de-aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi de-aş avea 

credinţa toată să pot muta şi munţii, dar dacă n-am iubire, nimic nu sunt…” (Corinteni, 13, 1-8) 
 

estinul ne conduce mereu spre ceea ce trebuie să fim. 
Emil Bosse spunea „Culege adevărul şi du-l în 
lume”. Culege-l – spunem noi – şi du-l în lume sub 
forma unui cuvânt, al unui cântec, al unui penel sau, 

de ce nu – sub forma unei întâlniri mirabile în care un suflet îi 
spune celuilalt: Vino să gustăm împreună bucuria de a fi întru 
Fiinţă. Bucuria de a cunoaşte, de a rosti, de a fi aproape de 
semenii tăi prin intermediul unei minunate isvodiri a spiritului 
uman, CARTEA.  

În peisajul atât de bogat al bibliotecilor din 
Transilvania, numele Anei Hinescu este reprezentativ. 
Reprezentativ prin tot ce înseamnă frumuseţea, implicarea, 
dăruirea şi realizările unei vieţi închinate cărţii şi bibliotecii. 
Un model pe care noi, colegii de breaslă mai tineri, l-am avut 
mereu în minte şi în inimă. Printr-o activitate neobosită, 
dăruită, cu tenacitate şi jertfă de sine, Ana a reuşit să 
transforme biblioteca publică a Blajului într-un univers viu, 
aşa după cum spunea şi Nicolae Manolescu: „O bibliotecă nu 
e pur şi simplu un loc de depozitare a câtorva mii de volume, 
ci şi un lucru viu, cald şi familiar. Nu te simţi niciodată singur 
printre cărţi. Nu există prezenţe mai prietenoase, lucruri mai în 
stare să-ţi ţină tovărăşie, şi nu un ceas de călătorie, ci o întreagă 
viaţă. Nu ne pretind în schimb decât să ne facem, la rândul 
nostru, timp pentru ele. (…) O bibliotecă frecventată zilnic 
este cu totul altceva. Fiecare volum pare treaz şi în aşteptare. 
Sunt, în rafturi, cărţi necitite de mult, dar care nu se plictisesc 

aşteptând, căci ştiu că o mână expertă le va adăposti într-un 
târziu, le va răsfoi sau le va muta pe noptieră. Răbdarea cărţilor 
e infinit mai mare decât a oamenilor. (. .)”  

Chemată să înlesnească accesul publicului de toate 
vârstele la tezaurul de cunoaştere şi informaţie al omenirii şi, 
în acelaşi timp, să trezească nevoia de lectură, de instruire, 
chiar şi la cei care nu o conştientizează, biblioteca publică îşi 
întemeiază valoarea şi raţiunea de a fi pe bogăţia colecţiilor 
deţinute şi calitatea serviciilor oferite. Centru de cultură şi 
vehicul comunitar al tuturor informaţiilor proaspete, biblioteca 
devine spaţiu al comunicării şi dialogului. Bibliotecarul trebuie 
să ţină pasul cu ritmul, din ce în ce mai grăbit, al timpului. Ana 
Hinescu face acest lucru cu entuziasm şi implicare.  

Omul Ana Hinescu este la fel de minunat. Ea parcurge, 
de-a lungul unei vieţi, drumul de la minte la inimă, de la 
cunoaştere la iubire, alături de comunitatea în care trăieşte, de 
semenii săi apropiaţi sau depărtaţi în timp. Respectul şi truda 
de a recupera biografii, de a le aşeza în dicţionare, albume 
omagiale, articole de specialitate, biobliografii, menite să 
păstreze vie memoria culturală a Blajului, a oamenilor, culturii 
şi istoriei sale sunt grăitoare în acest sens.  

Anei Hinescu, la aniversare, o sinceră şi caldă urare de 
a rămâne mereu omul care sporeşte lumina slovei scrise cu 
propria-i lumină! 

Felicia Colda 

D
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ANIVERSĂRI 
 

NEGOIŢĂ IRIMIE – poet şi prozator 
 

Fratele meu Negoiţă Irimie, s-a născut la Ploieşti 30 septembrie 
1933. Copilăria şi-a petrecut-o în localitatea natală, fiind prieten cu 
Nichita Stănescu, amândoi în timp au devenit marii poeţi ai neamului 
românesc.  

În timpul celui de-al doilea război mondial (1944) familia a fost 
evacuată din Ploieşti pentru a fi protejată de bombardamente. În 
această situaţie a fost nevoită să se mute şi să se stabilească definitiv la 
Blaj (părinţii noştri fiind de origine blăjeni greco-catolici.  

Şcoala elementară o face la Ploieşti iar cursurile secundare 
(gimnaziale) la Liceul Sfântul Vasile din Blaj. Negoiţă (Fani aşa-i 
spunea familia) participa în timpul liber împreună cu alţi elevi la 
activităţile de seminar organizate de Congregaţia călugărilor 
asumpţionişti la Capela Greco-Catolică Casa Domnului. În cadrul 
acestor activităţi se dezbăteau teme cu caracter biblic, teologic şi 
educaţional. În ciclul gimnazial a fost îndrumat de preotul-profesor de 
religie să se orienteze spre studiul teologiei greco-catolice. Toate visele 
şi planurile de viitor s-au spulberat deoarece în 1948 printr-un decret 
abuziv Biserica greco-catolică a fost desfiinţată de regimul comunism. 
Urmează Şcoala de Normală de băiţi din Blaj, iar după absolvire se 
înscrie la Cluj la Facultatea de filologie, la care promovează în urma 
unui concurs de admitere fiind un student eminent a beneficiat din 

partea facultăţii de 2 categorii de burse: bursa socială şi bursa specială de merit. După terminarea studiilor 
universitare se angajează ca redactor la revista clujeană Tribuna.  

Dotat şi talentat pentru arta scrisului îmbrăţişează acest domeniu, scriind pe parcursul anilor valoroase volume 
de poezii: Cascadele luminii, Dor de infinit, Joc de 
planete, Patima ciocârliei, Ramura solară, Aluzie marină 
etc. Colaborează cu diferite edituri care-i publică 
volumele de poezii (Editura pentru Literatură, Dacia, 
Tineretului etc.) Prin activitatea sa literară şi publicistică 
îşi câştigă prestigiu, reputaţie şi notorietate intrând în 
literatură.  

Volumele de proză publicate sunt: Bazar 
sentimental şi Crochiuri plastice (publicate de Editura 
Remus, Cluj Napoca şi Charmides, Bistriţa) 

Activitatea sa de excepţie ca redactor principal la 
Revista Tribuna, de poet şi prozator, i-a fost recunoscută, 
apreciată şi evaluată de Consiliul Primăriei.  

Pentru meritele sale incontestabile, primarul 
Gheorghe Funar i-a acordat titlul de Cetăţean de onoare 
a municipiului Cluj Napoca. Cu ocazia acestui 
eveniment am fost invitată şi am participat şi eu în 
calitate de soră făcând fotografii ca să avem amintire. 
Prietena şi iubita sa Gabriela Leoveanu (cu care a 
convieţuit în uniune consensuală, contravoinţei părinţilor 
noştri). Din sentimente de preţuire şi recunoaştere a 
calităţilor sale umane şi a propriilor sale valori culturale 
şi poetice a considerat să publice post mortem şi sa-i 
dedice in memoriam volumul antologic de poezii 
intitulat Ultimul anotimp, autor Negoiţă Irimie. A 
decedat 16 februarie 2000 la Cluj Napoca intrând astfel în eternitate.  

Elena Irimie, sora poetului 
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COMEMORĂRI 
 

IOAN MAIORESCU – un caracter însufleţit de un ideal – Comemorare 150  
 
a 24 august (4 septembrie) 
1864, la vârsta de 53 de ani, 
Ioan Maiorescu a murit. 

Această ştire tristă, „Buciumul” din 
25 august, o înregistra cu durere, 
astfel: „Învăţatul filolog şi ingeniosul 
istoric Ioan Maiorescu, care a învăţat 
mult timp pe românii de dincoace de 
Carpaţi arta cum să-şi iubească patria, 
ne-a lăsat sănătate şi s-a dus... . 
Curajosul şi neobositul luptător a 
mers întotdeauna în prima linie cu 
predecesorii săi, în luptele pentru 
naţionalitate, limbă, literatură şi 
drepturile românilor”. Regretat de 
mulţi, Ioan Maiorescu rămâne unul 
dintre cărturarii care s-au impus prin 
comoara minţii lor şi care au lucrat cu 
pasiune pentru formarea conştiinţei 
unităţii naţionale a poporului român 
şi ridicarea lui prin cultură.  

Din monografia lui N. 
Bănescu şi V. Mihăilescu aflăm că nu 
se cunoaşte data exactă a naşterii lui Ioan Maiorescu. 
„Ştim numai, după încredinţarea prietenului său Bariţ, că 
s-a născut în anul 1811, la Bucerdea Grânoasă, aproape 
de Blaj. Părintele său se chema Trifu, şi sub acest nume 
îl întâlnim pe Ioan Maiorescu în anii de şcoală şi chiar 
mai în urmă, la începutul carierei sale didactice. 
Maiorescu şi-a zis el însuşi, mai târziu, când a putut 
simţi mândria înrudirii sale, după mamă, cu marele Petru 
Maior.” Cercetătorul contemporan al lui Ioan 
Maiorescu, Serafim Duicu în „Pe urmele lui Petru 
Maior” ne spune că „în 1882, George Bariţiu scria că 
bătrânii care l-au cunoscut pe Petru Maior spuneau că 
nepotul său de-a cincea spiţă, Ioan Maiorescu (nepot 
după mamă), îi semăna la statură, faţă şi temperament. 
Alţi doi căutători ai urmelor trecutului, Florian Tucă şi 
Constantin Ucrain, atestă că „Ioan Maiorescu s-a născut 
în Bucerdea Grânoasă din apropierea Blajului. A fost 
înregistrat în actele oficiale sub numele de Ioan Trifu. 
Ceva mai târziu, pentru simpatia deosebită ce-o purta 
marelui istoric Petru Maior, cu care se înrudea după 
mamă, şi-a zis el însuşi Maiorescu. Şi aşa avea să 
rămână consemnat în istorie”.  

O şi mai recentă atestare o găsim în „Istoria 
Blajului” a lui Ştefan Manciulea sub titlul „Contribuţia 
cărturarilor blăjeni la opera de redeşteptare a conştiinţei 
naţionale româneşti în secolele XVIII-XIX” de unde 
cităm: „... Ioan Maiorescu, originar din Bucerdea 
Grânoasă de lângă Blaj, urmează cursurile liceului şi 
teologia aici, apoi trece la Cluj, Budapesta şi Viena 

pentru studii mai înalte...”. 
Din micul îndreptar turistic 
numit simplu „Blaj” autorii 
Mircea Buza şi Mircea 
Stroia referindu-se la 
Bucerdea Grânoasă, sub 
titlul „Excursii în 
împrejurimi” precizează că: 
„Din Bucerdea Grânoasă 
este originar cărturarul şi 
revoluţionarul Ion 
Maiorescu (1811-1864), 
tatăl lui Titu Maiorescu...”. 
Dintr-o altă lucrare din 1967 
care îl are ca autor pe Marin 
Stoica şi intitulată chiar „Ion 
Maiorescu” şi care se vrea a 
fi un modest omagiu 
activităţii neobosite 
desfăşurate de acesta pe 
tărâmul învăţământului şi 
culturii aflăm că „Întreaga 
viaţă a lui Ioan Maiorescu 

este o pildă vie de muncă şi dăruire pentru eliberarea 
socială şi naţională a poporului român, pentru unirea şi 
ridicarea lui prin cultură”. .  

„A fi om îi lucru mare a fi domn e o întâmplare”, 
iată una zicere populară pe care a o putea citi cu folos, 
nu doar cu delectare, nu doar ca informare, este nevoie 
în prealabil de o operaţiune de umplere de sens a 
cuvintelor de om şi domn cu toată greutatea lor resimţită 
în locaşul veşniciei – la sat – căci, pe dreptate, nu doar 
dintr-o enunţată filozofare, cu adevărat „veşnicia s-a 
născut la sat”.  

Om mare, prin lucrul neobosit înfăptuit pe 
multiple planuri la nivelul uman în marele lui, naţional şi 
supranaţional, minte deschisă peste lărgimi, adâncimi şi 
înălţimi, nu doar „fire vizionară” ci pus pe fapte, mari 
fapte la vremuri mari, prin oameni, oameni speciali, de 
Sus orânduite. Acesta ne-a fost, ne este, el însuşi şi prin 
alţi mulţi, mărturie şi mândrie – în buna ei accepţiune – 
Ioan Trifu Maiorescu. La Dumnezeu, cu Dumnezeu, în 
El nimic nu este, nu poate fi întâmplător. El Domneşte. 
Domn este! Cu noi, cu a noastră „domnie” cu care 
uneori pare că „împărăţim” este nehotărât, incert.  

Hotărât lucru este Pronia cerească, „... toată darea 
cea bună... care de Sus este...” dimpreună cu... „tot darul 
desăvârşit...”.  

Examene, riguroase, de a vorbi cu Dumnezeu, 
căci sumar tradus aceasta ar fi teologia, întâi a dialoga cu 
divinitatea, abia apoi, dar ceresc, a vorbi despre El nu 
fără a deplini faptele virtuţilor, acestea a lucrat Ioan 

L
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Trifu Maiorescu, întâi de toate sătean – sătean al 
înţelesului nu brut – o spunem cu bucurie aceasta, care 
de aici plecând, nu dintr-altă parte ci din grânoasă 
Bucerdea, îl socotim fără de tăgadă, fără de a fi o 
întâmplare simplă sau oricât de complexă „domn”. Din 
Domnie domn, de Lumină luminat, de Far călăuzit, de 
elan mânat, Crezul trăind şi învăţând pe alţii viaţă cu 
adevărat să trăiască, crezând – iată Omul! 

Om al nostru cu totul nerupt din acest pământ – 
Ioan Maiorescu, din neam Trifu – din a noastră 
Bucerdea Grânoasă, frământ ardelenesc, dospit, crescut 
şi copt la molcom foc mocnind de veacuri, hrănit-a 
popor întreg de fraţi vremelnic despărţiţi, însuşi obidit, 
pe alţii, pe ai săi, blajin ridicând. Ioan Trifu Maiorescu, 
om al marilor – omeneşti, uneori parcă supraomeneşti – 
fapte la vremuri mari, vrednic eşti de pomenire, de a 
Parastasului slujire. Recunoştinţa urmaşilor! A noastră, a 
satului recunoştinţă! 

Cu ocazia înmormântării, Papiu Ilarian schiţa în 
cuvinte de neuitat linia vieţii lui Maiorescu: „Dacă banii 
sânt avere, apoi Maiorescu, sărac precum a intrat în 
această ţară, tot astfel se găsi şi în momentul extrem al 
vieţii sale; căci el, asemenea compatrioţilor săi, în 
general, nu venise ca să adune comori lumeşti, ci ca să 
răspândească ştiinţa aducătoare de viaţă şi ideea 
nepieritoare de naţionalitate. Adevărata lui avere era 
alta, mai nobilă, mai nepreţuită; avere de idei, avere de 
învăţătură, de virtuţi, avere ce creştea toată ziua în el şi 
va creşte neîncetat în toţi acei ce au ieşit de sub 
direcţiunea mâinilor lui. Această avere mare o 
moştenesc astăzi trei ţări române în scrierile şi faptele lui 
şi ale elevilor lui, a generaţiunii ce urmează, şi asta este 
ereditatea cea mare şi frumoasă ce a lăsat el patriei şi 
naţiunii sale.”  

Prof. înv. preşc.  
Andreea Monica Szilagy 

 
 

În memoria profesorului IOAN STĂNCULEA (1925-2014) 
 

umnezeu l-a binecuvântat cu mulţi ani şi 
rodnici, trăind aproape 90 
de ani. A supravieţuit 

tuturor celor din generaţia sa, fiind 
un profesor apreciat în şcolile 
Blajului.  

Originar este dintr-un sat 
din Ţara Haţegului dintr-o familie 
modestă. Şcoala primară o face în 
sat, remarcându-se printr-o 
inteligenţă şi memorie de invidiat. 
Urmează de asemenea o parte a 
liceului la Haţeg apoi atras de 
renumele şcolilor Blăjene termină 
şi ia bacalaureatul la Liceul 
Comercial Greco-Catolic din Blaj. 
Îşi desăvârşeşte studiile la 
Academia de Ştiinţe Economice la 
Bucureşti şi revine profesor de 
Ştiinţe Economice la şcoala în 
care a învăţat.  

Datorită calităţilor profesionale şi pedagogice este 
ales director la Liceul Agricol, bazându-se pe ambiţie, 
îndrăzneală, multă putere de muncă, o minte ageră şi 
creatoare, ceea ce îl onorează de necontestat. Îşi ia toate 
gradele în învăţământ, devenind un model al cadrelor 
didactice blăjene.  

Ionel Stănculea, cum îi spuneam noi colegii, a 
fost o fire calculată, cu o gândire profundă de 
perspectivă, s-a adaptat foarte repede spiritului Blăjean 
românesc, reuşind astfel să fie un om de caracter, de o 
mare bunătate şi demnitate, credinţă şi înţelepciune. 
După ce a obţinut gradul I a fost distins cu gradaţia de 

merit, funcţionând o perioadă ca metodist de specialitate 
la disciplinele economice.  

Nu pot să nu amintesc 
activitatea didactică şi de conducător 
timp de 40 de ani în care publică 
articole de specialitate şi pedagogice, 
în acelaşi timp fiind şi autor de 
manuale şcolare de specialitate: 
Planificarea Economică şi Financiară 
în Agricultură; Organizarea şi 
Planificarea Producţiei în IAS 
specialitatea contabilitate şi 
merceologie agricolă; Organizarea, 
Planificarea şi Evidenţa Economică în 
IAS; Controlul şi Analiza Activităţii 
Economice în Unităţile Agricole; 
Organizarea şi planificarea unităţilor 
economice şi statistica.  

A fost omul care nu s-a dat 
bătut cu una cu alta şi vorba aceea 
„într-un suflet mare totul este mare”.  

Calităţile profesorale, credinţa în valorile creştine, 
iubirea de oameni i-au permis să se implice în programe 
culturale ale şcolii şi ale oraşului, fiind onorat de 
preţuirea şi recunoştinţa a atâtor promoţii de elevi ai 
Liceului Agricol, care la toate revederile îi aduc 
mulţumiri şi iubire.  

Astăzi când este trecut în lumea veşniciei îi dorim 
din tot sufletul odihnă uşoară şi Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! 

Augustin Urian

D
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ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 
 

ECOURI SECUNDE  
 
seul lui Nicolae Suciu e, cu jerba lui de 
imagini, o tentativă extrem de ambiţioasă de 
a recrea, în viziune proprie, sensurile 

simbolice multiple ale proiectului literar major 
numit Matei Vişniec dramaturg.  

Realizat ca urmare a unei îndelungi, 
aprofundate studieri a teatrului lui Vişniec, textul e 
o piesă forte de virtuozitate eseistică.  

Pornind de la mănunchiul dur al temelor, 
motivelor dominante din piesele celebrului scriitor, 
Nicolae Suciu preia „sursa” de inspiraţie 
într-o manieră extrem de liberă, 
dezvoltând un set de „variaţiuni” (20) ce 
combină glosarea subtilă şi pura 
inventivitate.  

Picante, ironice, cu inserţii 
confesive generoase, de o energie 
debordantă a semnificării, aceste originale 
conversii în eseu ale mitologiilor 
„maestrului” sunt o lectură incitantă şi 
agreabilă totodată.  

Avem, pe fond, o suită de 
comentarii la patologiile omului actual 
(modern/postmodern).  

Şarje pamfletare pe alocuri, tablouri 
caricaturale, filme de comportament 
deviant, evoluţii în paranormal, monstruos – aceste 
ipostaze meta-absurde ale (ne-)omului/societăţii în 
care trăim izbesc prin noutatea perspectivei, 
desăvârşirea tuşei, continua sugestivitate a 
coloristicii.  

Autorul are opinii clare, conduse cu o mană 
sigură pe suportul ferm al unui stil eseistic propriu, 
l-am numi al adevărului în real. Fervoarea, împinsă 
până la patetism, a ideii, nu e aridă, ci irigată de o 
reţea vie de capilare sensibile.  

Chiar dacă în materie de opinie uneori se 
ajunge la ocazionale excese (notele relativ la „Big 
Brother” UE de pildă) pledoaria e totdeauna 
impregnată de patos, trăire şi expresie autentice.  

„Teatrul descompus” e re-compus din 
elementele sale, într-un discurs recreator. Umanul 
şi anti-umanul se oglindesc în revelări continue. 
Asistăm la dese imersiuni în negativ, cu intuirea 
arcanelor condiţionării, a maladiilor 
„postmoderne”. Rezultatul e un nou bestiar: „omul 
cu jumătate faţă de bou”, omul-hidrant, 

omul-caterpilar, omul-camera de luat vederi, 
omul-spion automat, omul-sistem de supraveghere 
paranormal.  

Reducţia simbolică la absurd a personajelor 
ionesciene (oamenii-rinoceri, scaunele vorbitoare, 
individul „automaton” din Englezeşte fără 
profesor) e reluată pe altă treaptă, relevantă azi. 
Situaţii insolite, metarealităţi nu mai puţin 
alarmante sunt prezentate drept norme într-o lume 
alienantă: forme insidioase de „spionare”, de 

disoluţie a comunicării ne invadează cu false soluţii 
(ca acele răspunsuri – reţete gata făcute postate pe 
mobil, disponibile la o apăsare de tastă – metaforic 
redate drept „tropotul cohortelor de molii”).  

De o largă paletă expresivă, eseistul 
pendulează între nostalgia lirică elevată 
(„Identitatea oglinzilor”, „Inscripţie pe miocardul 
unei idei”) şi şarja ironică („Spionul” I, II), sarcasm 
(„Omul-hidrant”), pamflet politic („Iepuri şi 
politicieni”), meditaţia filosofico-religioasă 
(„Omul-sistem de supraveghere paranormal”, „Cai 
sub clopote verzi”).  

Pornind de la un „exerciţiu de admiraţie” în 
umbra „maestrului” Vişniec, Nicolae Suciu ni se 
revelează ca un neistovit Ucenic neascultător, 
absorbind prin continua interogaţie energiile 
„teatrului descompus” spre a accede la 
incandescenţa luminii proprii.  

 
Ioan Marcoş 

E 
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POEZIE 
 

ALEXANDRU BRAD 
 
CREION 
 
Aştept să se-apropie vremea 
Când vă voi spune La bună vedere,  
N-aveţi de ce să mă plângeţi 
Şi eu n-am nimic a vă cere: 
Nu mă judecaţi c-am putut să trăiesc,  
Dacă pe unii v-am năcăjit, cer iertare –  
Că-i puţin, că-i prea mult – e destul 
Ca să merit o grăbită uitare;  
Fie-vă bine, şi în suflete 
Zile cu soare veşnic s-aveţi,  
Grâu şi flori vă crească în urme 
Şi pruncii şi nepoţii isteţi… 
Peste mormântul meu crească iarbă,  
Leagănă-se la cap un ram de pelin 
Şi un prun brumăriu ţină-mi umbră 
Ca unui trecător pe-aicea, străin 
Căutător în stele şi-n apă, şi-n vin… 
De-i puţin ce vă cer, de e mult 
Din adânc vă aud şi v-ascult,  
Vă sărut paşii umblaţi prin ţintirim 
De parcă şi noi din adânc mai trăim… 
 
 
 
 

 
*** 
 
Urc dealurile satului, pustii,  
Pe unde-au fost odată nuci şi vii,  
Gutui şi piersici, şi tomnatici pruni,  
Peri pădureţi şi rătăciţi aluni –  
Podoabe cu miroase-mbietoare 
Iscate din pământ şi soare… 
Urc dealurile care curg la vale 
Că n-are cine le mai sta în cale –  
S-au dus bunicii, după ei părinţii 
Şi au rămas urmaşii suferinţii 
Să ducă, peste veac, durerea veche 
Ca un blestem de rău fără pereche… 
De ce acest netrebnic vânt pustiu 
Peste mormântul nostru încă viu? 
Şi ei, ţăranii, ultima redută 
Din patria străinilor vândută 
Să urce iar golgotele de piatră,  
Să n-aibă grâu de pâine, jar în vatră? 
 
…O, cum se-ntorc ciocoii vechi şi noi 
Hulpavii corbi după un trist război,  
Vă iau pământ şi vitele de-a valma 
Lăsându-vă, ca ieri doar cu sudalma.  
Tu, Doamne, dacă eşti, nu ne uita –  
Nădejdea noastră-i doar în mila TA! 

IOAN RAŢIU 
 
A TRECUT 
tatălui meu 
 
A trecut mai mult de o jumătate de veac 
De când te-ai dus în alte lumi, la cer 
Mai ştii de mine oare aicea ce mai fac? 
Să mă-ntâlnesc cu tine să mai sper? 
 
O! taine adânci, Dumnezeieşti puteri 
Deschideţi voi mai largă zarea 
Spre-acolo unde-i tata dus 
Să pot ca să găsesc spre el cărarea 
S-ajung să-i povestesc de tot ce-am petrecut 
De fiii şi nepoţii ce nu i-a cunoscut 
De tot ce în sat la noi s-a mai făcut,  
 
O, taine adânci, puteri Dumnezeieşti 
Nu ne lăsa pierzării, Tu Tatăl Nostru eşti! 
 
STAU ACUM SINGUR 
 
Stau acum singur şi-mi plimb gândurile 
Liniştea mă-mbrăţişează adânc 

Vremea-şi adună gândurile 
Ziua-i frumoasă dar îmi vine să plâng 
 
Ceru-i brăzdat de nori alburii 
Dincolo de ei e nesfârşitul 
Totuşi mi se pare că viaţa-i cam gri 
Şi simt cum îmi vine sfârşitul! 
 
De ce lumea e aşa rânduită 
De ce plecările sunt dureroase? 
Doamne, puterea Ta-i nemărginită 
Lasă-mi şi ultimele zile şi clipe să-mi fie frumoase! 
 
INSTANTANEE 
 
La fiecare pas rescriu viaţa 
Sângerează sunetele-n amurg 
Împrieteneşte-te cu poezia 
Şi vei arde-n pace ca un Demiurg.  
Am obosit aşteptând, târziu 
Să nu mă dai din gând afară 
Eu trec fugind mereu spre soare 
Ca un copil neştiutor şi zglobiu.  
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Prinosul cuvintelor mele 
E ca un ogor lucrat de părinţi 
Nu-mi vând ţara nici pe miliarde de arginţi,  
Strămoşii mi-au spălat-o cu lacrimi fierbinţi.  
 
NEDUMERIRE 
 
Lumea e taină, viaţa mister 
Universul e ascunsul, e cer 
Îngerii Domnului îl străjuiesc nevăzuţi 
Simfonia lor sacră nu poţi s-o asculţi,  
 
Trecerea culoarului nevăzut dintre cer şi pământ 
E visul ce-l am cel mai sfânt 
Nu pot s-ating şi nu pot s-ajung nesfârşirea 
Dar simt cum lumina-mi îmbracă iubirea.  
 
Se-mprăştie stresul, surâsul sporeşte 
Şi Maica din ceruri pe toţi ne păzeşte 
Amestec de taine străjuiesc în ascunsuri 
De ce omul nu poate da la toate răspunsuri? 
 
CASA MEA 
 
Casa mea e simplă, e în satul veşniciei 
Strămoşii mei cu inimă de aur 
Ţinut-au şi-n robie iubirea sfânt tezaur 
Satului ce se întinde 
La poalele de deal  
Târnava Mică-i oglindeşte chipul 
Că-i satul mândru din Ardeal 
Casa mea e cuibul bucuriei 
Şi-i primitoare orişicând 
Aici eu am crescut cu harul omeniei 
Pănadea-i întotdeauna lumină licărind.  
 
STARE 
 
Stau de multe ori sub salcia pletoasă 
Şi-n suflet mi se aşterne o linişte deplină.  
Simt cerul mai aproape şi luna luminoasă 
Am încă doruri multe dar toate mi se-alină,  
 
Acasă întotdeauna iubesc şi neiubirea 
Şi cad scântei din stele peste liniştea mea 
Pe tata şi pe mama îi am cu amintirea 
Copiii-mi sunt departe, nepoţii tot aşa,  
 
Stau cu tăcerea şi liniştea îmbrăţişat 
Şi sufletul mi-e odihnit şi împăcat! 
 
ÎNDEMN 
 
1 
Am fost plecat de-acasă,  
Am revenit apoi 
Cu tine am făcut o casă 

Şi am crescut copii,  
Ei au plecat 
Şi suntem amândoi 
Viaţa mea şi a ta,  
Aicea la Pănade 
Oricine-ar vrea să-mi spună 
Rămâne cumsecade,  
În multe suflete noi am sădit 
Speranţă, iubire şi nădejde,  
Rodul muncii noastre 
Şi-acuma se mai vede.  
 
2 
Oamenii sunt ca florile răspândiţi 
Dar mereu de buruieni sunt năpădiţi 
Florile cresc frumos dacă-s îngrijite! 
Oamenilor, fiţi în viaţă mereu 
Frumuseţea creată de Dumnezeu! 
 
AM RĂMAS ÎN SAT 
 
Ieri a plouat o ploaie de aur 
Astăzi grădina e ca o minune 
Legumele toate-s tezaur 
Bogăţia ei nu v-o pot spune 
Cuvintele-s sărace, realităţile bune,  
 
Veniţi de la oraş cei plecaţi de aici 
Şi-o să fiţi la bătrâneţe fericiţi 
Satul parcă-i ie cusută cu arnică 
Grădina cu siguranţă o s-o iubiţi 
Şi vatra strămoşească vă primeşte aici.  
 
Eu sunt statornic, am rămas în sat 
Schimbările sale sunt imense 
Şi văd bogăţiile şi frumuseţile neîncetat 
Verile parcă-s sărbători cu mirese! 
 
EŞTI 
 
Eşti plină de mireasmă 
Şi de lumină lină 
Ochii tăi mă-ndeamnă 
Să-ţi sorb gura divină 
Şi-acum la anii mei 
Când totul pare dus 
Se vede că iubirea mea  
Încă n-a apus! 
Eşti plină de surâs 
Şi sfântă-ntre femei 
Tu-mi reînvii iubirea 
Chiar mulţi de-s anii mei 
Eşti plină de ardoare 
Păşeşti cu paşi de vis 
Eşti pentru mine Soare 
Un Paradis deschis,  
Da! Dar totu-mi pare vis.  



Astra blăjeană, nr. 3 (72), septembrie 2014 43

LORINCZI FRANCISC-MIHAI 
 

Vino să cântăm 
simfonia inimilor 
pe care Beethoven  
a compus-o 
în magica noapte 
când era îndrăgostit 
o foaie dispărută atunci 
partitură pe care am găsit-o 
căutând foşnetul  
rochiei tale 
e prima seară  
după seceriş 
am adormit amândoi  
pe grâul cald  
întins pe ţesături 
brodate 
ai privit cerul albastru 
pe care îl umpleam 
cu constelaţii.  
 
  
 
Nu întârzia e noapte iar 
şi miresmele plutesc fierbinţi 
ca ceaiurile aromate  
din fructe de pădure 
în nopţile la munte 
când sorbeam fericirea 
în amurg 
când cerul îşi decanta frumuseţea...  
în inimile noastre 
umflate 
ca velele corăbiilor de alizee.  
 
  
 
Acolo unde cerul răneşte pământul 
te aştept cu braţele deschise,  
să te cuprind aşa cum cerul flămând 
se năpusteşte ca o fiară  
asupra unui colţ de pământ.  
stâmpără-mi malurile,  
arde-mi lutul cu focul dragostei tale! 
Potcoava gândului 
pe arătura proaspătă 
după seceriş 
un salt de capre  
din desiş 
trei fazani în alergare 
vântul cântând  
simfonia verii în apus 
mă întorc acasă 
pe nicovală secundele 

sar de sub baros fulgerător 
puf! puf! şi jarul se îmbujorează 
din bulgărele roşu de pe nicovală 
modelez inimi pentru azi 
când forja a aţipit 
şi pe peretele fierăriei 
în loc de unelte 
stau agăţate  
cântecele fierbinţi 
aprinse după seceriş 
laude aduse divinului 
se aprind litere 
în formă de potcoavă 
în metalul înroşit 
cuvintele fierarului 
cântă. .  
 
  
 
În lacrima ierbii 
respiraţia zorilor divină 
mugurii plesnesc 
în mărul cugetului meu 
cocoşii cântă iar a treia oară 
pendulul în nămol 
abia se mai mişcă 
ploaia îşi absoarbe lacrimile 
spre cer 
de prea multă cădere 
pe obraji şiroaie 
forme de supravieţuire 
în cotidian.  
 
 
  
 
Când în pirogi se termină cuvântul 
şi pergamentul s-a sfârşit 
când focul este amintirea din cenuşă 
nici chiar atunci să nu uiţi 
că voi cerne aur fin 
din cerneala nopţii.  
 
  
 
Cearşaful divin 
aşternut pentru rugăciune 
macii în taină 
un zbor de cuvinte 
spre înalt 
în zbatere de vânt 
cumpăna fântânii în depărtare 
se mişcă încet 

cum vor înclina 
când lanul de grâu 
va fi arat 
şi din recoltă  
se vor alege boabele sănătoase 
grâul de pleavă 
vei mai veni să cânţi 
la pian 
în mijlocul lanului 
când obrajii tăi îmbujoraţi 
luau culoarea macilor 
sângerii.  
 
 
Torţele stăteau aprinse 
candelabre uriaşe 
luminând inimile noastre 
aristocrate 
trăitoare în ascuţimea  
cuvântului amurg 
în vârful molizilor 
aruncându-se dintr-un înalt 
inaccesibil 
spiritelor înguste 
tu torceai un fir  
necunoscut pentru muritori 
cu care ne-ai legat apoi inimile 
ca să stea împreună  
în ţinutul nobiliar al cuvântului 
până când furtunile se vor fi liniştit 
şi limbile stâncoase  
se vor fi ascuns ca şerpii 
acolo unde le e locul.  
 
  
Pe Kogaion umbrele norilor 
străjerii 
cercuri de jnepeni 
insule în negura de pe munte 
un ţipăt de marmotă 
sublimul trăirii 
dreptul de a fi zeu pe vârful sacru 
după ploaie lumini stranii 
se aliniază perfect 
o armonie obscură 
doar gândul taciturn 
se scaldă în oglinda lacului Gugu 
umbră uriaşă peste lac 
lunec mâna şi tulbur adâncurile 
în timp ce luna plină  
umple lacul auster.  
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NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 
 

CU MERE COAPTE SUB LUNĂ 
 
Nu era nimic rotund şi clar,  
se întrezărea doar o undă de lumină 
căzută pe faţa oglinzii 
în care liniile aspre se estompau.  
 
Se săpa o fântâna adâncă şi pură 
prin care iubirea urcă înaltul 
spre buzele setoase şi moi.  
 
Totul capătă forme şi se atinge conturul 
cu mere coapte sub lună 
până la sânii unei femei.  
 
Eram într-un snop de îmbrăţişări 
în tandre dimineţi topite-n lumină,  
cristale de rouă, magnezii.  
 
Pe unde soarele răsare 
lăsând umbre lungi şi tăioase,  
respiram aromele proaspete 
în care încăpeam ca în viaţă.  
 
NOAPTEA SOSEŞTE-N CALEŞTI  
 
Dragostea iese-n cale printr-o întâmplare,  
îţi cade pe ochi ca o perdea 
prin care nu se vede nimic 
şi orbecăi cu plăcere prin labirintul ei.  
 
Copil naiv împart dorinţele cu tine,  
le înfăşor pe gâtul subţire,  
îţi rup din amiaza pieptului căldura  
şi adorm sub pleoapele căzute  
fără vedere lăsându-te.  
 
Porumbeii fac din pieţe un loc de adunare şi plimbare 
pe jos 
la fel ca şi bunicii cu nepoţii 
ce le oferă firimituri şi admiraţie.  
 
Timpul fuge-n statui şi rămâne cu noduri în gât,  
cu o funie trage asfinţitul aproape,  
noaptea soseşte-n caleşti 
trase pe marginea orizontului roşu-portocaliu  
ca fructul de mangosten.  
 
Tu priveşti cu inima cât o sămânţă 
scăpată din vedere 
şi nimeni nu observă misterul 
de care ne apropiem flămânzi ori sătui.  
 

LUMEA E ŞI EA UN SPECTACOL  
 
Pe o câmpie de tăcere 
prind aripi de înger 
şi învăţ zborul de pasăre.  
 
Chiar cântecul vreau să-l învăţ 
la strunele unei femei,  
cuvintele o să-mi devină sonore 
din care poeme se nasc.  
 
Lumea coaptă de doruri 
se vindeca de târzii aşteptări.  
 
Umbra 
 
îmi răsfaţă plăcerile 
şi-n braţe îmi pune iubirea.  
 
Spectacolul îşi trage cortina,  
închide în inimă tot jocul 
din care actorii au plecat 
c-un zâmbet trist.  
 
Lumea e şi ea un spectacol.  
 
MAI BOGAT CU O ZI  
 
Dimineaţa îţi va deschide orizontul convex 
cât trecerea printr-un arc de triumf 
cu mândria purtată pe umeri.  
 
Străzile vor defila sub semnul de steag,  
se va mărşălui prin ele viteaz 
în pas cadenţat.  
 
Inima o vom înălţa în pieptul sever 
ca o bombă cu ceas 
cu declicul oprit.  
 
Ochii se vor bucura de tot ce văd 
dând semnificaţie la evenimente 
pentru tot ce se întâmplă.  
 
Mai bogat cu o zi,  
ce sânge se plimbă prin vene 
cu roşu aprins ca buzele tale 
sub care se naşte întregul.  
 
Vise răscolite fără măsură 
măsură îşi vor găsi 
păstrând somnul cu fluturi 
cu aripi pictate color,  
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mărturisindu-ţi iubirea de-a valma 
cum freamătă în pânza de in.  
 
Măcinând tot ce-a fost 
în mirosul tare de cimbru 
mă voi trezi cu tine, sălbatică,  
 
strivind iluzii...  
 
viaţa o duci în porthart 
mergând mai departe.  
 
LUMINA DIN TRUP  
 
Neprihănit îi era trupul 
întins pe otava de toamnă 
mirositoare.  
 
Umerii se-ngropau foşnitori 
sculptaţi în albul zăpezii 
pe care umbra nu se aşeza.  
 
În flori erau închegate aromele verii 
privirea încărunţită ca o taină sonoră 
se alungea peste ape.  
 
Clipele devin diafane şi se întrec 
să urce prin măduva timpului 
lumina din trup.  
 
Să înlăture durerea frustă 
straturi suprapuse în memorie 
nasc fericirea în ea.  
 
cum se învaţă zborul de păsări.  
 
LINIILE CURBE  
 
Lângă tine se închide timpul în cerc 
având marii dubii că nu urcă-n spirală,  
 
gândurile mele se mulează pe liniile curbe 
privindu-le cu admiraţie 
cum toate părţile trupului le rotunjesc,  
 
de parcă se scutura busuiocul,  
împrumuţi din mirosul lui 
şi nurii-ţi saltă-n amonte.  
 
Cad reflexe-n ochii curioşi 
căutând secretul care înmoaie inimi 
şi sângelui lumina-i aprinde,  
 

ca într-un câmp cu maci 
fulgerul.  
 
ÎN BĂLŢILE CERULUI ZÂNĂ  
 
Nu mă mai respinge 
dragostea ei fierbinte ca sticla,  
 
lumina fuge desculţă pe drumuri 
sperând c-o s-ajungă la timp 
în centrul vechi unde se fură întunericul.  
 
Şi noaptea intră în case ca hoţii 
cu chei potrivite de umbre 
în clanţele timpului obosit.  
 
Ea,  
 
crescută prin trestii de ape străine 
în bălţile cerului zână,  
preţuită de stele înflorind ca iedera 
în dimineţi după ploi,  
 
lumina fuge desculţă 
dragostea-i fierbinte ca sticla.  
 
EA AR PUTEA ÎNTREBA  
 
Pasărea îşi exersa ideea de zbor,  
avea deschisă o fantă în cer 
prin care coboară dimineţi de argint 
luminând întunericul din ape.  
 
Nu lipsea nici rotundul înalt deasupra,  
o potcoavă a cailor lunii 
norocoasă cu o poartă a răsăritului 
de unde vin magii nopţii călări.  
 
Ne vor sufla-n sprâncene fosfor 
şi aură luminoasă ne vor pune 
până ne vom cunoaşte măsura în care încap 
şoapte din visare în conturul unei femei.  
 
Vin cu miere ne vor da să bem 
turnând în pahare bucuria revederii,  
coardele vor vibra în ascunsul inimii 
până ce-n călimară cerneala se va usca.  
 
Noaptea va prinde păianjeni pe margini,  
mătasea borangicului se va îngălbeni 
şi cine ştie cui voi desena în palme  
ochii femeii cu gândul smălţuit de aşteptare.  
 
Ea ar putea întreba 
cum ne vom putea recâştiga iubirea?  
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PROZĂ 
 

ŢĂRANUL (NU MAI) E PE CÂMP 
 

ei, hei, drăguţii mei! Câţi dintre noi, la 
vremea copilăriei, nu ne-am delectat, prinşi 
în jocul de la poartă iar mai apoi din curtea 
şcolii, cu acest cântec duios, prin versurile 
sale reproducând un univers al familiei 

ancestral-patriarhale, rânduită de veacuri în viaţa 
satului românesc, în cultul căruia se urmărea şi 
creşterea şi formarea celor mici? Ţăranul cu 
nevastă, copil, pisică ş. a., îşi vedea liniştit de ale lui 
la câmp: de arat, de semănat şi de cules, ca odată 
ciclul încheiat, s-o ia din nou de la cap. Sigur, acum 
pare idilic, desprins din peisajul pitoresc, 
sămănătorist, al începutului de veac XX, pe când 
Nicolae Iorga, întemeietorul doctrinei 
sămănătoriste, milita pentru o orientare către satul 
românesc, către redeşteptarea sentimentului 
naţional, literatura având în acest sens un rol de 
primă mărime, menirea ei constând în cultivarea cu 
precădere a acestor valori.  

Cum scopul rândurilor de faţă nu e acela al 
unei analize a curentului sămănătorist, cu ideile, 
meritele sau limitele sale, e de înţeles că nu vom 
stărui asupra lor, versurile cântecului slujind mai 
degrabă drept introducere în atmosfera vieţii de la 
ţară, a ţăranului român înainte de toate, de la 
început de veac XX şi XXI.  

Vremea carului cu boi s-a dus demult 
şi-odată cu ea şi îndeletnicirile moştenite din tată-n 
fiu. Toate s-au petrecut pe nesimţite din lumea asta. 
Cine-şi mai aduce aminte de cosaşii trăgând polog 
după polog în faptul zilei, pe apă, pe la prânzul cel 
bun câmpul prinzând să răsune de bătutul coaselor, 
îngroşate în gură de tăria firului de iarbă uscat, dat 
în copt? Cine-şi mai aduce aminte de nevestele 
tinere şi frumoase venind cu mâncare caldă în 
coşuri şi-n desagi la oamenii lor rupţi de lucru şi de 
osteneală, de munca istovitoare? Unde sunt 
secerătorii clădind claie după claie aducând 
mulţumiri Cerului pentru roadă? Unde sunt carele 
scârţâind de povara snopilor de grâu sau a tuleielor 
de cucuruz?! Cine mai mătură prin curţi şi pe la 
porţi în prag de duminici şi sărbători de cum răsună 
peste sat toaca şi clopotul bisericii, vestind intrarea 

în timpul sfânt?! Şi câte nu s-ar mai putea afla 
răscolind prin memoriile noastre încărcate de fapte 
şi oameni, de ani şi ani… 

Schimbări obişnuite s-au petrecut continuu, 
peste timp, în viaţa satului, dar schimbări mari, 
profunde, care să-i revoluţioneze mersul, s-au 
petrecut ceva mai rar. Poate apariţia plugului de fier 
şi a uneltelor perfecţionate de pe la mijlocul 
veacului al XIX-lea să fi lăsat urme ceva mai 
acătării.  

Ceea ce a urmat însă începând cu jumătatea a 
doua a secolului trecut a depăşit orice închipuire. 
Dacă până aici, la vremea aratului şi a semănatului, 
a praşilei, a fânului sau a secerişului, câmpul gemea 
de lume, tineri şi vârstnici, flăcăi şi fete, bărbaţi şi 
femei, mai toată suflarea satului fiind în câmp din 
cap de primăvară până-n târziul toamnei, de acum 
lumea câmpului prinsese a se rări, maşini şi utilaje 
de tot felul luându-i locul. Ceea ce nici nu era rău, 
scoţându-i din robia de veacuri a pământului. 
Numai că odată cu industrializarea şi mai ales cu 
colectivizarea agriculturii, căzând rânduieli după 
rânduieli, satul tradiţional a intrat în derivă. 
Oamenii nu-şi mai aflau locul şi rostul din 
totdeauna şi lumea prinsese a se rări simţitor. Într-o 
jumătate de veac populaţia satului s-a înjumătăţit! 
Urmarea? Case părăsite, gospodării cândva 
arătoase ajunse acum în paragină, preţurile 
gospodăriilor, o batjocură pentru cei ce le-au ridicat 
ş. a. Şi totuşi, dacă aş fi pus să aleg între cele două 
faţete ale vieţii satului, tradiţională – generatoare de 
trăiri şi plăcute aduceri aminte, şi cea modernă – cu 
efect atât de benefic, civilizator, e de înţeles că 
optez pentru cea de pe urmă. Sigur aş privi însă, cel 
puţin cu coada ochiului şi măcar din când în când, 
şi către jumătatea goală a paharului, adică spre cele 
ce au fost, căci aşa e omul, supus mereu ciocnirilor 
între da şi nu.  

Făcusem nu demult o preumblare pe locurile 
dragi ale copilăriei cu vărul Vistian, şi el pătruns de 
miracolul locului de acasă. Venise de la Cluj să le 
mai vadă o dată, c-apoi, şti-va Domnu ce-a mai fi! 
Pornisem periplul nostru de După Măgură pe Calea 

H
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Ungureiului în sus, după care coborâsem în 
Gârdan, pe locul unde odinioară păşunam vitele. Pe 
când păşunea gemea de vaci… 

Bătusem drum lung, cale de câţiva kilometri. 
Ţipenie de om! Hotar pustiu, căi părăsite, înierbate, 
linişte cât cuprinde, ceva de neînchipuit! Unde e 
lumea, măi vărule?, mă întrebă mirat. Acasă! Nu 
mai e nevoie de ea în câmp!, îi răspund scurt. 
Adică, se minună el şi mai contrariat, cum asta? Îi 
explic pe îndelete cum că de când au venit danezii 
– ce danezi la noi?!, mă întrerupse el şi mai 
surprins – doar doi flăcăi cu nişte namile de maşini 
lucrează aproape tot câmpul. Şi ai noştri? Ai noştri 
au plecat, unii pe la oraş, iar cei mai mulţi, La 
Măgură! S-au dus să se odihnească. Necazul e că 
s-au dus neîmpăcaţi, cu durere în suflet că după ce 
li s-au dat locurile înapoi, Doamne, cu câtă zdroabă 
şi la ce bun?! neavând cu ce le lucra le-au părăsit, 
le-au lăsat de izbelişte. Le-au dat să nu le mai vadă 
năpădite de buruieni, devenite toate o pârloagă. 
Le-au dat pe-un preţ de nimic, după ce strămoşii lor 
au umblat ca vai de capul lor prin America să facă 
bani, să le cumpere, să fie cineva în sat. Au ajuns să 
se lepede de ele ca de nişte măsele stricate!  

Ne minunăm de ceea ce s-a ales de locurile 
noastre: Uite, sare ca trezit din visare, ăsta-i locul 
nostru. Aici era via. Mai ştii când păzeam noaptea 
strugurii laolaltă cu Frunza? Pitulaţi în fundul 
colibei, de ne era mai frică nouă decât furilor?! 
Parcă resimţeam spaima acelor clipe şi auzeam 
lătratul ascuţit al Frunzei spărgând tăcerea adâncă 
şi-ntunecimea de nepătruns a nopţii. Mă 
cuprinseseră fiori reci pe moment şi, în scurtă 
vreme, le părăsirăm pe toate: vie, trăiri şi amintiri. 
Toate ajunse de prisos.  

Şi cu cei rămaşi, cu ţăranul de azi ce se 
întâmplă?, reluă el firul discuţiei. Apoi, ce să mai 
fie, ia, acolo, un fel de struţo-cămilă, nice cal, nice 
măgar. Mai că nu-i mai poţi defini rolul şi statutul. 
Să nu-l mai socotim ţăran ar fi nepotrivit, că el asta 
a făcut de când s-a pomenit, cu meseria asta-n 
sânge născându-se. Cei care încă mai vieţuiesc 
dintre cei ce-au purtat cândva biciul pe umăr şi 

vaca de corn sunt din ce în ce mai puţini, cel mai 
vârstnic, ce era aproape de sută, s-a săvârşit chiar 
de curând. Vacile le dăduse, cu sufletul chinuit şi 
apăsat, pe-un preţ de nimic, mai mult să se scape de 
ele căci, sleit de bătrâneţe, nu le mai putea purta 
grija. Carul, plugul şi toate celelalte ale lui de-o 
viaţă, ce l-au slujit cu toată credinţa, şi le pusese la 
păstrat în fundul şurii. Să-l aştepte! Ca şi cum s-ar 
întoarce la ele cândva, după ce va muri puţin! 

Cugetele prind să lucreze, gânduri mohorâte 
înfiripându-se prin minţile noastre tulburate de 
şocul schimbărilor. Iar sufletele… 

Şi eu care credeam – aşa se vedea de la 
înălţimea ferestrei mele, mai aproape de cer ca de 
pământ – că Revoluţia va reînvia satul! Şi când 
colo, uite ce-a ieşit! Şi cade şi mai adânc în tăcere. 
Apoi, Revoluţia asta, parcă mai mult a stricat, 
reînnod povestea, că de era păstrat pământul 
laolaltă, ca prin alte ţări socialiste, poate nu era 
acum înstrăinat într-atâta. I s-a dat românului 
obiectul muncii, cum învăţam pe la economie 
politică, adică pământul, dar mijloacele? S-a ales 
praful de ele! S-au făcut toate mere pere! Şi, 
culmea, fără a da cineva seamă! Auzi tu, s-ajungi 
c-o singură vacă pe-o uliţă întreagă… Şi c-un 
singur copil într-un sfert de veac… 

Satul?! A ajuns să fie populat (atâta cât mai 
este!) cu ce şi cu cine se mai poate, băştinaşi şi 
vinituri de toate seminţiile şi etniile trăind în 
devălmăşie, fiecare după firea şi vrerea sa. Şi, după 
cum (se) poate! Tot mai şubrede sunt legile morale 
moştenite din moşi-strămoşi, tot mai puţin se ştie 
de ruşine, de respect şi bună înţelegere. Încât toată 
lumea pare sfădită cu toată lumea.  

Un tablou mai degrabă sumbru decât 
luminos, nicidecum după cum speram într-acel 
Decembrie cu Revoluţie şi vânt de înnoire. Şi după 
cum aş fi vrut să-l creionez şi acum, dar de unde 
sac gol în picioare?! 

Dezamăgit, nu-mi rămâne decât să-ntreb şi 
să mă-ntreb: Quo vadis, sat românesc? 

 
Ioan Popa 
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COLBUL OGLINZILOR MAGICE 
 

tiu că ceea ce mi se întâmplă în mod frecvent nu 
este ceva firesc. Sunt obsedat de oglinzi. Mi se 
întâmplă să visez numai oglinzi. Am visat o noapte 

întreagă, odată, numai oglinzi şi am zis treacă-meargă. 
Şi, desigur, am zâmbit. Mai apoi am visat oglinzi, 
noapte de noapte, săptămâni la rând. Şi mai apoi luni la 
rând. Pur şi simplu şi azi sunt luat cu asalt de aceste vise, 
mereu aceleaşi. Şi mai ales pe parcursul zilei când 
rememorez visul nopţii abia epuizate. Alt cetăţean, în 
locul meu, de mult timp ar fi avut nevoie de un consult 
medical.  

Ce repercusiuni are totuşi, asupra mea, visul cu 
oglinzile, pe parcursul unei zile? Pur şi simplu îmi 
afectează puterea de concentrare asupra subiectului pe 
care intenţionez să-l concretizez în cuvinte, oriunde ar 
trebui să vorbesc. Cu alte cuvinte gândul la oglinzile 
visate mă intoxică pe tot parcursul zilei.  

Mă plimb pe stradă şi mi se întâmplă să văd, în 
locul femeilor frumoase care trec pe lângă mine sau 
traversează strada, oglinzile visate noaptea. Este de fapt 
singura situaţie explicabilă. Cea cu femeile. Cu 
siguranţă, orice femeie, nu mai vorbesc de cele 
frumoase, înainte de a ieşi din budoarul ei, în societate, 
se admiră din cap până-n picioare, cât de cât, într-o 
oglindă sau în mai multe oglinzi deodată. Din intenţia de 
a fi şi mai frumoasă decât este. În tramvai, în troleibuz, 
în metrou, la spectacole, la cinematograf, la fel. În loc să 
văd femeile respective, văd oglinzile visate noaptea 
precedentă. Aceleaşi oglinzi. De diferite mărimi. 
Strălucitoare. Ademenitoare ca apele repezi de munte. 
Colorate ca păstrăvii. Aşa cum viaţa de toate zilele le 
scoate în faţă tuturor bărbaţilor, femei frumoase, tot aşa 
mie îmi scoate (deja banale) oglinzi. Oglinzile în care 
ele, femeile, vrând-nevrând, s-au oglindit măcar o dată 
în viaţă. Oglinzi retrovizoare.  

De fapt oglinzile nici nu pot fi decât retrovizoare. 
Nu există oglinzi neretrovizoare. Cel puţin pe lumea 
aceasta nu există aşa ceva. Termenul « oglindă 
retrovizoare » fusese, de fapt, creat probabil odată cu 
inventarea automobilului. O astfel de oglindă îl ajută pe 
şofer să privească în spatele automobilului pe care-l 
pilotează. Să se asigure. Cel puţin dacă până atunci, 
automobiliştii ar fi ştiut că orice oglindă, oricât de veche, 
nu poate fi decât retrovizoare mai era ceva...  

Aşadar, oglinda îl ajută pe cel oglindit nu numai 
să se privească. Să privească în urmă. Şi să se asigure. 
Orice oglindă ne ajută să ne vedem pe noi înşine cu o 
secundă mai tineri, aşa cum pretinde poetul 
Necuvintelor. Iată ce otravă! Aşadar oglinda nu ne 

înfăţişează niciodată realitatea despre noi înşine. Nu ne 
arată aşa cum suntem. Ne amăgeşte. Parcă ar fi 
inventat-o cineva, cândva, în primii zori ai omenirii, illo 
tempore, ca să râdă de noi. Să ne ucidă cu fuga de 
prezent. Să ne facă să credem că şi prezentul este de fapt 
un fel de trecut. Un trecut mascat. Sau cel mult un trecut 
de unică folosinţă. I-auzi! Şi să mai zică cineva că 
oglinda te poate face fericit. Nici într-un caz. 
Dimpotrivă. Ţi-l arată pe cel care ai fost şi la care 
priveşti cu maximă nostalgie. Pe cel care n-ai cum să 
mai fii.  

Poate că de aceea, în vremuri străvechi, mai marii 
neamurilor erau preocupaţi de oglinzile magice. Adică 
de oglinzi care erau capabile să-i arate omului viitorul. 
Crezând că ar putea găsi acolo Tinereţea fără bătrâneţe, 
achiziţionau cumva, cu greu, o astfel de oglindă. Costa o 
avere. Un capăt de lume. Acela care o achiziţiona 
trebuia să fie cel puţin o căpetenie de seamă a vreunui 
neam, dacă nu chiar un rege. De fapt, nici aceştia nu 
erau orice fel de regi. Erau cel puţin faraoni. Erau, cu 
siguranţă, oameni aleşi de zei. Sau erau magi călători în 
stele. Poate că erau chiar descendenţi apropiaţi ai 
Faraonului Tla.  

Şi cred că era suficient să-ţi faci de lucru cu un 
asemenea obiect. Cu magia obiectului. Era ca un joc de 
iele. Te prindeau în horă şi, odată pornit jocul, nu te mai 
opreai. Nu mai aveai timp nici să întorci capul, ca să 
vezi ce-ai lăsat în urmă.  

În ziua de azi însă, oglinzile magice s-au înmulţit 
în aşa măsură, încât aproape că s-au şi banalizat. Aceasta 
ar însemna că lumea de azi e plină de regi şi împăraţi. 
Mai mulţi împăraţi decât robi. Decât supuşi. Faraoni 
peste tot. Zeci de faraoni pe metru pătrat. Fiecare cu 
huzurul lui. Şi magi peste magi. Şi călători în stele…  

Numai că, fiind şi electronice, oglinzile magice 
sunt capabile să-l facă pe om mai fericit decât fusese 
Faust după ce făcuse pact cu Mefisto. Şi, ca să le 
deschizi, nu mai e nevoie, ca odată, de vreun demers 
alchimic sau alt-chimic. De vreo sintagmă magică: 
« Sesam, deschide-te! » Cum nu mai e nevoie nici de 
ritualul unor banale vrăji.  

E nevoie însă, de un simplu clic şi lumile cu 
stelele lor, apar singure în perdeaua oglinzii magice.  

 
Nicolae Suciu 

(Fragment din parodia Cai sub clopote verzi sau pornind 
de la « Teatru descompus » al lui Matei Vişniec) 

 
 

Ş 
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VOCEA INTERIOARĂ A PROFESORULUI 
 
8.  
Dacă ar fi să mă mai nasc o dată aş alege ca tărâm 

al întâmpinării primilor zori, tot această ţară care, de cel 
puţin o mie de ani se află în tranziţie, iar ca meserie, aş 
alege-o tot pe aceasta, de profesor, tocmai pentru că a 
fost urâtă de toţi zeii care se lăudau încă în veacul trecut, 
cum că ar fi murit.  

Adică de ce să aleg eu o ţară în care nu aş putea 
să vorbesc de unul singur, într-o altă limbă în care, vorba 
lui Emil Cioran, nu poţi fi nici măcar nebun? Nici nu 
cred că aş putea trăi într-o ţară în care formele au avut 
întotdeauna şi au fonduri şi, desigur, fondurile au forme. 
Aş muri de plictiseală acolo unde legea nu-i tocmeală 
(chiar dacă naţiunilor respective le lipseşte proverbul: 
« unde-i lege nu-i tocmeală »), acolo unde nu se 
exagerează, unde dascălii – iluminatori ai neamului, ca 
peste tot, în toate timpurile – deposedaţi prin absurd şi 
treptat de drepturi, n-ar ajunge mai curând în condiţia 
jalnică a unor ploşniţe strivite între două obiecte dure; 
unde aleşii neamului de bravi foşti eroi – nelipsiţi din 
istoria oricărui popor – nu mai contenesc să se orienteze 
după simpla confuzie a orificiilor organelor opuse, 
confundând dosul cu capul, anusul cu gura şi invers, 
fălcile cu fesele şi intestinul gros probabil, cu esofagul… 
Că vorba aia, tot în stomac se ajunge, în definitiv, 
oricum am lua-o.  

Şi de ce, mă rog, să mă nasc într-o altă ţară? Ca 
să mor de plictiseală şi de lipsă de imaginaţie? Ca să mă 
îmbolnăvesc de dorul gunoiului menajer – rezultat al 
civilizaţiei actuale? Ca să mă îmbolnăvesc că n-aş mai 
putea asculta decibelii CD-playerelor deşelate de manele 
acolo unde vreau muşchii tuturor fanfaronilor rămaşi 
corigenţi la materia « Educaţie » prin cei şapte ani 
de-acasă? Să mă nasc într-o ţară în care plânsetul 
neamului respectiv cum că « nu mai poate străbate 
de-atâta străinătate, „nu-şi are propriul ecou, iar limba 
şi-a pierdut libertatea de autoapărare apelând la diverse 
legi pentru conservare, adică un fel de anus contra 
naturii? Să mă nasc într-o ţară unde absurdul e un fel de 
rara avis, iar struţo-cămila nu o mai pot întâlni nici 
măcar la Louvre, necum în tagma diriguitorilor 
corespunzători veacului XXI? 

Să duc dorul „saltimbancilor” şi al „irozilor”? Al 
„bâlbâiţilor cu gura strâmbă” şi al „guşaţilor”? Să fac 
inimă bleumarină făcătoare de infarct dacă nu întâlnesc 
părinţi cu jalba-n proţap venind la şcoală şi urlând din 
toţi rărunchii şi din toate tendoanele jugulare şi 
sternocleidomastoidiene pentru a-şi apăra din simplu 
orgoliu, odraslele, zice-se, gata discriminate numai 
pentru că sunt de etnie rromă? Să mă nasc în ţara lui 
Sarkozi, care, pentru prima dată în istorie, de la Sfintele 
Cruciade încoace, şi-a permis să deratizeze Parisul de 
romi, fără să dea exemplu ţărilor est-europene, de 
civilizare a acestora? 

Nu. Eu, un profesor descendent din neam de foşti 
iobagi, de simple slugi, vreau să mă nasc în aceeaşi ţară 

marginală a U. E. care, graţie mişcării centrifuge, s-ar 
putea învârti măcar o dată (deşi ar fi absurd) la o sută de 
ani, mult mai repede decât ţările din centrul U. E. Vreau 
să renasc aici, ca să mă conving că Horia, Cloşca, 
Crişan, Avram Iancu, memorandiştii şi alţii, folosiţi de 
Viena drept cobai, în mai multe răstimpuri, au luptat 
zadarnic pentru un ideal sfânt şi că ei au fost carne de 
tun a celor mai obscure mofturi inventate de istoria 
occidentului pentru Est Europa; pentru simplul fapt că 
sunt convins că între Real şi Ireal există mai puţin decât 
un pas, că Sublimul şi Ridicolul trăiesc spre ruşinea 
lumii, în concubinaj şi, pe deasupra, mai şi procreează ca 
pe bandă rulantă din lipsă de anticoncepţionale; că 
Bunul –Simţ este mai tot timpul, ţinut cu gura căscată de 
către doamna Aroganţă, ca să i se toarne pe gât mult 
aşteptatele şi vitalele polonice doldora cu dejecţii 
umane.  

 
9.  
A pleca din această ţară definitiv într-o altă ţară, 

chiar şi aici mai aproape, în Europa, înseamnă pentru 
mine, ca vechi şi nou „om al muncii”, să ratez în primul 
rând ritmul de viaţă palpitantă. De viaţă trăită de la o 
extremă la alta. Convins de faptul că acest veac va aduce 
permutări groase în genetica umană, şi mai ales la 
oamenii care duc o viaţă prea comodă şi lipsită de griji, 
consider că a părăsi România ar însemna, nici mai mult, 
nici mai puţin, o posibilă transformare a mea în legumă. 
Nici n-ar fi de mirare, dat fiind faptul că acolo, în exil, 
mi-ar lipsi stresul est-european. Un stres deosebit de cel 
occidental, cu un gust mai dulce, mai patriarhal. Un stres 
care, în loc să facă din om o victimă, îl drege, îl 
consolidează. E adevărat, stresul dăunează grav 
sănătăţii, dar pe de altă parte, se constată tot mai mult că 
nu se poate viaţă fără stres. De unde mi-am dat seama? 
Înţelegând proverbul românesc: « E mai rău fără rău 
decât cu rău. » Şi-apoi românul, din antichitate ştie că în 
tot răul e şi un bine şi invers şi că unde-i minte-i şi 
prostie, dar şi invers: unde-i prostie nu poate fi numai şi 
numai prostie.  

Ca să nu mai bat apa-n piuă şi să trec la subiect, 
pe mine mă opreşte aici simpla obsesie că în acele ţări, 
justiţia are ochelari de cal şi pedepseşte numai vinovaţii. 
Cât de plictisitor e să auzi mereu aşa ceva! Locuind 
acolo, în occident, m-aş întreba frumos unde este 
(domnilor!) ambiguitatea vieţii moderne? Unde ar fi 
frumuseţea perspectivismului? Tocmai acest 
perspectivism, acest relativism al perceperii adevărului 
constituie adevărata coloristică a vieţii. Afli de pildă că 
indivizi însemnaţi, care ieri au delapidat sau care ieri au 
săvârşit crime peste crime, azi nu numai că n-au ajuns 
după gratii, dar nici măcar nu sunt cercetaţi penal. Afli 
chiar că posteritatea le construieşte, după ani, statui. 
Straşnic îmi place să aud aşa ceva…Când constat că 
răufăcătorii, dacă au ajuns după gratii, în câţiva ani au 
ieşit la libertate gata şcoliţi, cu masterate şi doctorate 
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gata luate, îmi creşte inima de bucurie ca atunci când, 
copil fiind şi citeam baladele cu haiduci, constatam că 
tâlharul de drumul mare, violatorul sau cel care încălca 
legile, era arestat pe nedrept. Va trebui doar ca, în 
viitorul apropiat, să se revină în DEX, asupra termenului 
« haiduc ».  

Dacă aş merge în altă ţară, acolo unde aş fi vrut 
eu când eram mic să mă nasc, prin absurd, constat că 
acolo niciodată poporul n-a fost cuprins de atâta milă 
când răufăcătorul a fost supus celor mai crunte suplicii. 
Mi se va da, probabile, replica: « Ăia au sufletul tăbăcit 
de pe vremea arderilor pe rug » oare să fie chiar aşa? 
Cert este că la noi, mentalitatea e alta: uităm repede câte 
zile fripte ne-a făcut cel care tocmai e torturat, ştim ce 
pericol public a fost, şi tot inventăm tot felul de 
subterfugii – buzunare de-ale buzunarelor legii – 
confortabil întreţinute de milă, ca să-l scăpăm pe cel 
aflat acum la necaz, din ghearele torturii. În astfel de 
momente, sângele din arterele mele sau ale 
conaţionalilor mei, se face din roşu, albastru de necaz şi 
culmea (!), suntem conştienţi de aceasta. Ei bine, noi, 
aici, în paradisiacul spaţiu mioritic, n-am putea trăi fără 
astfel de surprize pe care în altă ţară nu le-am găsi nici 
dacă le-am căuta cu lumânarea. .  

Oare acolo, în ţările centrale ale bătrânului 
continent, poţi crede în minuni de acest gen? Oare te mai 
poţi bucura plângându-le de milă celor pedepsiţi pe 
nedrept? Nu. Categoric nu. Dar de ce? Oare numai 
pentru că Occidentul a uitat foarte repede scepticismul 
absolut al lui Bergson care considera că orice obiect din 
Univers, văzut dintr-o anumită perspectivă, este 
adevărat? Naţiunea mea de la marginea de est a Europei 
n-a uitat şi nu va uita poate nicicând că, aşa cum 
adevărul este relativ, tot aşa, orice persoană, privită 
dintr-un anumit unghi vedere, este mai imaculată decât 
cei mai corecţi cetăţeni ai aceleiaşi ţări. Naţiunea mea 
n-a uitat, cu alte cuvinte, scepticismul lui Henri Bergson.  

Cazul răufăcătorului Nicolae Ceauşescu, ucis 
mişeleşte în zi de sărbătoare, confirmă ceea ce am 
afirmat mai sus. Ştim foarte bine că torţionarul fusese, 
printre altele, un neînfricat luptător pentru pace (În 
Biblie scrie că aceştia se vor chema fii ai lui Dumnezeu) 
şi, mai mult decât atât, interzisese avorturile într-o epocă 
modernă când, timp de decenii, senatul SUA le 
aprobase. Aşadar el, torţionarul, împuşcatul care pe 
vremea când încă nu era împuşcat, avusese curaj să 
întreţină flacăra veşnică a reproducerii umane, cu toate 
că era ateu. Şi dacă până la urmă se va demonstra că 
bardul de la Scorniceşti nici n-a fost aşa vinovat şi că 
mai de vină a fost poporul condus de el, fiindcă i-a dat 
prilejul să strângă şurubul când el nu voia bucuros să-l 
strângă, şi să reducă preşul libertăţii omului, chiar dacă 
el credea în legitimitatea vechiului preş? Ca şi cum 
poporul dirijat de el i-ar fi cerut să sacrifice mame care, 
printr-un simplu chiuretaj, ar fi fost salvate de la moarte.  

Aşadar cum să nu renasc în ţara mea de baştină 
unde câinii şi pisicile de salon o duc mai bine decât 
mulţi cetăţeni ai patriei, unde până şi găinile sau alte 
animale domestice, ca să nu fie stresate, au dreptul la un 
anumit perimetru şi la o anumită intimitate, în timp ce 
oameni de adevăratele dorm în canale? Să mă nasc 
într-o altă ţară în care omul e tratat ca om şi animalele ca 
animalele? Aş putea să fiu aşa de fraier? Să mă nasc 
acolo unde vă daţi seama cât confort au morţii umani la 
doi metri adâncime, dacă animalele « umane » şi ele, se 
bucură de locuri de veci la care ar vrea să aspire 
conaţionalii mei, românii – morminte cu obelisc din 
marmoră neagră sau roşcată şi cu statui de pisici, de 
hamsteri, de peşti sau de câini, la capul mormintelor, în 
funcţie de animalul defunct – ca să se mai gândească din 
când în când şi acesta la frumoasa lui statură 
memorabilă, din tinereţe? Dar ce? Oamenii nu îşi 
afişează pe pietrele funerare fotografiile cele mai 
frumoase din tinereţile lor, tot pentru aducere-aminte?  

La noi în ţară toate acestea nu reprezintă o regulă, 
ci excepţii. Nu numai pentru că nu oricine şi-ar permite 
să înmormânteze animalul în condiţii exorbitante! 
Aparţinând categoriei de excepţie, înmormântarea celui 
drag are şi ea, o tentă ieşită din comun. Păi cum să nu 
cred că o anumită cocotă, văduvă de poliţist şi fost 
miliţian, nu şi-ar înmormânta pisica după standarde 
europene, tot aşa, ca în Occident, cu statuie pe mormânt, 
de pisică torcând după standarde europene, din moment 
ce se laudă nu numai cu dumnezeiasca pensie de urmaş, 
dar se laudă că plăteşte şi abonamentul la internet pentru 
laptopul cu care îşi înmormântase propriul soţ, erou 
etern al patriei.  

Ei, vezi? Astfel de perspective originale din care 
este privită viaţa în ţara mea, mă bine-dispun, îmi dau 
apă la moară şi mă înalţă. Mai mult. Mă întineresc. 
Şi-atunci de ce să plec în altă ţară? Să duc dorul 
lizierelor de pădure transformate în toalete cu stabulaţie 
liberă sau transformate în pubele uriaşe? Ce? Dincolo aş 
găsi aşa ceva? Nu. Acolo confortul exagerat, ordinea 
strigătoare la cer, betoanele mai betoane ca la noi, chiar 
şi pe cărările din pădure, copacii număraţi, identificaţi şi 
vaccinaţi, crengile inventariate la Cartea Funciară, 
păsărelele instruite cum să ciripească şi când să intre în 
rut, iarba prea verde, artificial de verde – toate acestea 
m-ar speria. Mi-ar furniza insomnii. Grătarul acela pe 
care l-aş mânca acolo, în ordinea aceea scârbos de 
perfectă, mi-ar sta în gât şi mirosurile de deodorante şi 
de detergenţi mi-ar face gaură în ceafa cefei capului şi 
m-aş îmbolnăvi de inima inimii – vorba poetului. Nu se 
plânsese un sas când, pe vremea anilor ’70, se refugiase 
clandestin într-un container de carne, în RFG, că îi era 
dor (îi telefonase nevestei sale despre asta) de mirosul de 
bălegar din România?  

Nicolae Suciu 
(Fragmente din romanul Sindromul de exaltare 

din sud-estul Europei.) 
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VIAŢA CĂRŢII 
 

FĂRÂMA NOASTRĂ DE ENCICLOPEDISM.  
PROFESORUL CORNEL TATAI-BALTĂ LA 70 DE ANI 

 
m scris, nu cu mult timp în urmă, chiar în 
paginile acestei reviste, un omagiu adresat unei 
personalităţi de sorginte blăjeană din lumea 

medicală clujeană, căutând să identificăm liniile de forţă 
care definesc o personalitate, atât în interiorul profesiunii 
de bază, cât, mai ales, în domenii adiacente. Câţiva ani 
mai înainte, am întocmit, la rândul nostru, un volum 
aniversar în cinstea altei personalităţi blăjene, din lumea 
universitară bălgrădeană, căutând să identificăm, în 
acelaşi mod, traseele urmate de firea intelectualului în 
căutarea sinelui şi în exercitarea profesiei. Astăzi căutăm 
răgaz de popas asupra vieţii şi activităţii unui alt 
sărbătorit, profesorul universitar dr. Cornel 
Tatai-Baltă, rememorând alături de cititori activitatea 
domniei-sale pe tărâmul artelor.  

Comenius avea dreptate: e timp pentru toate, cu 
singura condiţie să fie petrecut cu folos. Cine are răbdare 
să răsfoiască măcar lista de lucrări a profesorului Cornel 
Tatai-Baltă va constata că, în patru decenii de activitate 
ştiinţifică susţinută, universitarul blăjean a atins puncte 
din cele mai interesante din evoluţia culturii româneşti, 
fie ele în legătură cu Blajul, cu Transilvania, cu tot 
teritoriul ţării sau cu trimitere în Europa. De la uneltele 
litice la litografie, de la iconostase la xilogravură, de la 
pictura murală până la icoanele pe sticlă, de la obiectele 
din aramă şi bronz la tipărituri, de la arhitectura 
antimiselor şi a covoarelor până la alcătuirea Palatului 

Apor, orice detaliu făurit de un meşter mai mult sau mai 
puţin şcolit se află în aria de interes a profesorului. 
Icoana Maicii Domnului care a lăcrimat la moartea 
episcopului Petru Pavel Aron este o preocupare veche; 

Biblia de la Blaj (1795), Octoihurile româneşti, un 
Molitvelnic, iconostasul Catedralei şi covorul cu vultur 
din Catedrală, de asemenea. Nici meşterii nu sunt lăsaţi 
la o parte: lucrători, legători şi prefecţi de tipografie, 
pictori şi clerici, profesori şi sculptori, iată materialul 
uman de excepţie întâlnit în cercetările domniei sale. Şi 
nume, cunoscute sau nu, de asemenea: xilograful Sandu, 
xilograful Ioaniţiu Endrédi, Epaminonda Bucevschi, 
Octavian Smigelschi, Anton Zeiler, Flaviu C. Domşa, 
Iuliu Moga, Virgil Fulicea, Aurel Nedel, Nicu Stancu, 
Dionisie Popa, Horea Cucerzan, Viorel Mărginean, 
Aurel Dumitru, Mircea Maximilian Boeriu, Daniel 
Voina, Cristian Vancea şi mulţi alţii, participanţi la 
taberele internaţionale de artă de la Blaj. Se adaugă la 
acestea interesul faţă de viaţa şcolilor din Blaj, prin 
investigarea activităţii lui Timotei Cipariu în calitate de 
director al gimnaziului blăjean sau predarea desenului la 
şcolile din Blaj, o incursiune în istoria presei şcolare 
româneşti, cum şi preocupări cu privire la soarta 
muzeului din oraşul de pe Târnave.  

 Aceasta fiind starea de lucruri, este de înţeles 
structura variată a volumului omagial IMAGINE, 
TRADIŢIE, SIMBOL: profesorului Cornel Tatai-Baltă 
la 70 de ani, apărut recent la Editura Mega din 
Cluj-Napoca, sub coordonarea domnilor Valentin 
Trifescu, Gabriela Rus şi Daniel Sabău. După Cuvântul 
înainte semnat de Valentin Trifescu, după Tabula 
gratulatoria, Curriculum vitae şi Lista publicaţiilor 

A
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rânduite, pe ani, de fiica profesorului, dr. Anca Elisabeta 
Tatay, despre personalitatea celui omagiat vorbesc şase 
autori: prof. univ. dr. Daniel Breaz, Rectorul 
Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, 
Academicianul Marius Porumb, profesorul universitar 
dr. Viorica Guy Marica, profesorul universitar dr. Iacob 
Mârza (fost Rector al universităţii noastre), profesorul 
arhivist Ioan Pleşa şi lector univ. dr. Claudia Bucura. 
Urmează studiile, dintre cele mai variate şi mai 
provocatoare. Niciunul din studiile de faţă nu se 
limitează la o singură linie de cercetare; fiecare autor, 
odată lansat pe o temă de bază, deschide publicului 
interesat noi rampe de interpretare. Mai întâi, 
bibliologicele: Bogdan Andriescu, Carte românească 
veche în colecţiile Bibliotecii Judeţene Astra Sibiu; 
Maria Basarab, Cartea românească în secolul al 
XIX-lea. Secvenţe documentare; Judit V. Ecsedy, 
Religious book illustration – trends and examples from 
the 18th century; Constantin Ittu, De la Catehismul 
luteran românesc din Sibiul anului 1554 la cyberspaţiu şi 
cyberpunk; Eva Mârza, Andreea Mârza, Încă o dată 
despre fondul de carte de provenienţă slovacă de la 
Biblioteca Batthyaneum: fragmente de codice muzicale; 
Iacob Mârza, Colecţii de cărţi ale profesorilor de la Blaj 
în epoca Luminilor; Szilveszter Terdik, Un Liturgikon 
rumeno proveniente da Nyíracsád. Apoi, biograficele: 
Silviu Borş, Ioan Banciu în serviciul Asociaţiunii. Un 
episod mai puţin cunoscut; Marcela Ciortea, Jan Amos 
Comenius, Orbis pictus, în Transilvania; Zevedei-Ioan 
Drăghiţă, Timotei Cipariu – apărătorul „moştenirii 
romane”; Mihai D. Drecin, Mihai M. Veliciu – ultimul 
Director-general al Băncii „Albina” din Sibiu; 
Paraschiva Fărcaş, Pictorul Octavian Smigelschi în 
paginile periodicelor sibiene: Luceafărul şi Transilvania; 
Stelian Mândruţ, Virgil Vătăşianu und der „Herder” 
Preis. Vorläufiger offizieller Briefwechsel (Spetember 
1971-1972); Nicolae Sabău, Coriolan Petranu şi 
„peregrinările” sale epistolare în ţările din nordul şi 
nord-estul Europei; Felician Suciu, Din viaţa astristului 
Ladislau Vasiliu baron de Popp şi ecouri post-mortem. 
La rând, criticele: Claudia Bucura, Proiecţia revistei 
satirice Gura Satului în contemporaneitate; Alessandra 
Canavero, Le sirene din Onorio Augustudunense, 
Remus Câmpeanu, Câte ceva despre dinamica 
cercetărilor din istoriografia americană în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea; Daniel I. Iancu, Nicolae 
către Aron. Din corespondenţa fraţilor Densusianu; 
Ildikó Sz. Kristóf, „Athen-Oraibi, alles Vettern” (?) A 
Historical-Anthropological Reading of Aby Warburg’s 
Schlangenritual; Dorin Petresc, Elemente de 
Arhontologie în scrisul istoric al Monseniorului dr. 
Iacob Radu; Saveta-Florica Pop, Două manuscrise ale 
preotului Sava Popovici din Răşinari. După ele, 
arhitectonicele: Alexandru Avram, Casa 

Weidner-Reussner-Czekelius din Sibiu, Piaţa Mare nr. 
16; Mircea-Alexandru Gligor, Pavimentul Catedralei 
Santa Maria Assunta din Siena. Domenico Beccafumi şi 
măiestria mişcării; Zsolt Kovács, Emblemele politice ale 
lui Julius Wilhelm Zincgref în decoraţia murală a 
castelului Bethlen din Criş; Gabriela Rus, Mecanisme şi 
sarcini în edificarea unei biserici greco-catolice. Biserica 
din Tarcea (1856-1858). În cele din urmă, istoricele: 
Ioan Chindriş, Un document epocal: Programul Naţional 
de la 3/15 Mai 1848; Bogdan Alin Florea, Evaluări 
istoriografice asupra prezenţei tinerilor în Revoluţia de 
la 1848-1849 din Transilvania; Ioan Cristinel Roman 
Negoi, Ana Maria Roman Negoi, Aspects of 
state-church relationship in the Habsburg Empire untill 
Empress Maria Theresa’s reign; Dumitru Suciu, Români 
greco-catolici căzuţi în bătălii sau ucişi de armatele şi 
voluntarii unguri, starea văduvelor şi orfanilor rămaşi. 
Rapoarte parohiale; Attila Varga, Elite şi loji masonice 
din Banatul Sârbesc (a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea). În sfârşit, plasticele: Cora Fodor, Spicuiri din 
avangardă. Lucrări la Muzeul de Artă din Târgu Mureş; 
Marius Porumb, Argintărie transilvăneană la Muntele 
Athos; Sorin Russu, Pictori blăjeni promovaţi în paginile 
ziarului Unirea; Ioana Rustoiu, Veşminte liturgice din 
bisericile greco-catolice şi ortodoxe ale judeţului Alba. 
Reconstituiri documentare (1850-1900); Valentin 
Trifescu, În căutarea particularităţilor naţionale şi 
regionale ale artei românilor transilvăneni. Aspecte 
istoriografice din perioada interbelică.  

Aceştia sunt pilonii pe care se clădeşte arhitectura 
volumului de faţă, în perfectă armonie cu direcţiile de 
cercetare din lista de lucrări a celui omagiat. 
Repartizarea pe specializări ne aparţine şi, după cum se 
poate lesne observa, este una aproximativă: fiecare 
lucrare se poate încadra foarte uşor în domeniul / 
domeniile învecinat(e). De asemenea, în locul celor şase 
categorii instituite de noi ar putea figura oricând altele, 
după diverse alte criterii: scrieri despre Transilvania / 
despre Europa, scrieri despre Astra, scrieri despre 
Biserică ş. a. m. d. Fiindcă spaţiul prezentului articol nu 
ne permite nici procedarea la alte clasificări şi nici 
comentariul în sine al lucrărilor din volum, lăsăm 
cititorului plăcutul exerciţiu al lecturii în voie, 
asigurându-l că totul este potrivit şi de bun-gust în 
această carte, inclusiv hârtia de foarte bună calitate, 
imaginile redate exemplar ori superba miniatură de pe 
copertă înfăţişând Cina cea de taină într-o literă de 
mână, n, probabil aceasta din urmă în legătură cu 
hipocoristicul profesorului, al cărui prenume este 
Cornel. Felicităm autorii, editorii şi, mai ales, pe 
sărbătorit.  

Marcela Ciortea 
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DELICIILE POVESTIRII1 
 

n1 scrierile lui Ioan Popa personajele sunt vii, ele se 
află parcă lângă noi şi putem să le vedem efectiv. 
Aşadar, scriitorul are harul nu numai de a te muta în 

opera sa, ci şi darul de a-şi transmuta personajele în 
lumea ta reală, atât de miraculos este condeiul său, încât 
te vrăjeşte pe deplin. Putem vorbi de o fiinţare a 
personajelor, de o întrupare literară, de trecere a 
cuvântului în existenţa ta şi a ta în existenţa personajelor. 
Această dimensiune fascinantă pe care autorul este în 
stare să o producă 
cititorului la nivel mental şi 
sufletesc este dovada de 
netăgăduit a calităţii sale 
de bun scriitor, un 
povestitor de înaltă ţinută. 
Cartea o poţi recunoaşte, 
aşa cum susţinea la un 
moment datGabriel 
Liiceanu, : „Stiu când o 
carte e „bună”. Criteriul 
este simplu: ea trebuie sa te 
mute în lumea pe care o 
deschide"2. Maria Daniela 
Pănăzan îl numea cândva 
pe scriitorul Ioan Popa, cu 
argumente bine întemeiate, 
„un Creangă al Ţării 
Secaşelor3„. Şi iată că 
volumul de faţă are şi el 
atributele necesare acestei 
expresii care defineşte 
arhitectura scrierilor 
Domniei Sale.  

Volumul de 
povestiri, la care fac 
referire acum, se 
intitulează Ultima scrisoare 
din America, după numele uneia dintre povestiri, cu cea 
mai mare extindere în cadrul volumului, care şi încheie 
cartea, o frescă literară a perioadei emigraţiei masive a 
ardelenilor în America, la început de secol XX, avându-l 
ca personaj principal pe Iliuţ, care pleacă în Lumea 
Nouă cu dorinţa să câştige bani pentru a duce o viaţă 
mai bună: „Situaţia tot mai grea de acasă, precum şi 
mirajul câştigului, îi determină pe ţăranii români să lase 

                                                            
1 Ioan Popa, Ultima scrisoare din America, Editura Grinta, 
Cluj-Napoca, 2014.  
2 https://ro-ro. facebook. com/CondorFlaviu/posts/ 
390250921089465, accesat la data de 11 septembrie 2014.  
3 Apud Lorinczi Francisc-Mihai în volumul Popas pe malul 
gândurilor. Eseuri, Editura CronoLogia, Sibiu, 2013, p. 77.  

coarnele plugului pentru fabricile şi uzinele americane”4. 
Cauzele care au determinat aceste mişcări masive de 
populaţie au fost în principal de natură economică. În 
povestirea de faţă autorul alcătuieşte itinerarul unui tânăr 
plecat din Ţara Secaşelor, Iliuţ, care trăieşte visul 
American, dar se întoarse cu fermentiş, momente 
istorisite cu umor de către autorul cărţii, pe care v-o 
recomand călduros, lăsându-vă să descoperiţi epopeea 
lui Iliuţ în Cleveland, Ohio.  

Autorul, prin 
scrierile sale, prin 
povestirile de acum de 
asemenea, reconstituie 
lumea miraculoasă a satului 
natal, începând din 
copilărie şi până la privirea 
de fin observator care 
urmăreşte marile schimbări 
în peisajul satului, din anii 
senectuţii, acest pelerinaj 
spre sufletul viu al satului 
se produce cu un elan 
deosebit, o periegeză 
tumultuoasă plină de 
fascinaţie. Faţa pe care o 
văd eu a scriitorului este 
asemănătoare unei măşti 
din carnavalul veneţian, o 
jumătate care plânge şi 
simte povara mistuitoare a 
anilor, rememorând întregul 
cortegiu al 
microcosmosului rural al 
timpurilor trecute şi o 
jumătate care râde, sub 
condeiul miraculos, prin 
umor de bun gust, scriitorul 

îşi desăvârşeşte opera, imaginează şi frământă aluatul 
viu al scrisului până când acesta prinde forme 
spectaculoase, magice şi reuşeşte să contrabalanseze 
uşoara mină de tristeţe a celeilalte. Drumul dintre râs şi 
plâns este condimentat cu o ironie fină, cu luciu de 
parabolă şi un simţ estetic deosebit, care durează o operă 
bine aşezată pe fundament literar.  

Autorul pune durerea ca oprelişte, dar prin ea 
urmăreşte să arate neîmpotrivirea omului în faţa sorţii. În 
povestiri scriitorul aşează în pagini adevărate drame de 
familie, îşi pune personajele în situaţii limită. Alături de 
dulceaţa dragostei dintâi îi lasă pe oameni să treacă prin 

                                                            
4 Petru Ardelean, Aspecte ale emigraţiei româneşti în SUA la 
începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondenţa unui 
emigrant cu familia, http://crisia. mtariicrisurilor. ro/pdf/ 
2010/PArdelean. pdf, accesat la data de 11 septembrie 2014.  

Î
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vâltorile vieţii, îi pune la încercare să vadă dacă trec prin 
proba focului şi pot deveni persoane. O dragoste mare, 
iubirea din tinereţe care a fost refuzată de părinţi, uneori 
porţi prea grele de trecut, o temă care revine iar şi iar în 
povestirile scriitorului Ioan Popa, o viaţă cu multe 
încercări se termină cu o imensă durere: moartea 
nemiloasă pune capăt vieţii iubitei dintâi al lui Soanea, 
Jeni, luându-i odată cu ea şi ceea ce încă mai avea de 
preţ: bucuria de a trăi. Condeiul şerpuieşte tulburător pe 
uliţele satului şi se opreşte când la o nuntă, când la o 
înmormântare, o pendulare printre iţele firescului vieţii, 
a frumuseţii ei unice şi inefabile. Citirea cărţii este o 
împărtăşire din pulberea de aur a cuvintelor celui care cu 
darul său ne adună de pe drumuri, cum altădată ne 
adunau de pe derdeluş bunicii, şi ne pune să stăm la 
taifas, lângă şemineul plin cu jar al povestirii: „fraza este 
agreabilă tocmai prin această aplecare spre simplitate şi 
coerenţă, la fel ca şi prin vibraţia emoţiei”1.  

Povestirea numită Pomană pentru Buna, aduce în 
prim plan pe păstorul comunităţii, preotul satului, care 
trebuie şi el, asemenea credincioşilor săi, să lupte cu 
ispitele de tot felul: Porni cu gând curat. Adică să nu se 
mai înfrupte din bunătăţi. Şi-nainte de toate, din licori. 
Doar să oficieze cele de cuviinţă. Să rămână model celor 
păstoriţi. Atât. Şi nimic mai mult. Ispitele? Of, ispitele! 
De n-ar fi fost ispitele. Uită de ele. Ca de moarte. Îl 
încercau rar. Dar bine. În pagini frumos alcătuite, pline 
de umor şi colorate cu o ironie fină scriitorul prezintă un 
moment ritualic din viaţa satului, pomana.  

Şi povestirile curg cu duiumul, toate rumene ca şi 
cuptorul cu pâinile de casă din ograda bunicii. Citim 
povestirile Ionu Gheorghiului, ciurdarul satului, 
Treningul cel nou, care aduce mărturie despre vremurile 
grele de după război, îndeletniciri ilegale, comerţul cu 
ulei de floarea soarelui, apoi o istorisire plină de haz, 
goana după rachiu dis-de-dimineaţă La cârciuma lui 
Frâncu, năvală ce sta să nu poată fi oprită: Uşor, măi 
tovarăşi! Să nu dărâmaţi pe cineva!, îi atenţiona mai 
totdeauna văzându-le intrarea vijelioasă.  

Autorul surprinde tarele societăţii. Viciile sunt 
scoase la iveală, cele fizice – patima mâncării şi a 
băuturii, dar şi cele morale, precum zgârcenia: Ştiau cu 
toţii că nu licoarea e de vină. Spiritul lui Hagi Tudose..., 
mândria: Uite, costum de firmă! Sau: Priveşte! Şi-şi 
desface larg haina ca să iasă la vedere marca firmei, prin 
care se vede deja propulsat cu două capete mai sus. În 
compartimentul de umor un loc bine definit îl are 
comicul de nume, care este important nu numai prin 
faptul că provoacă râsul, ci constituie şi instrument al 
satirei: în rândul amatorilor de petreceri, a chefliilor 
făcea parte şi grupul bătrânilor: Ghentea, Cefea şi 
Perpelea (La cârciuma lui Frâncu).  

                                                            
1 Monica Grosu, Ioan Popa şi valenţele evocării, Editura 
Grinta, Cluj-Napoca, 2013, p. 18.  

Pline de haz şi de un colorit plin de fascinaţie sunt 
şi povestirile de mici dimensiuni ca Negrilă, 
Guguştiucii, Treningul cel nou, Mielul de Paşte.  

Soarele a răsărit, raze zglobii dansând pe 
lacrimile ierbii, pădurea pastelată, cerul albastru, presărat 
cu nori dolofani, pârâul cuminte. Iarăşi ceaţa plutind 
peste lac, la Poarta Strâmturii. Călătoria cu trenul este de 
o frumuseţe singulară. Trebuie să ştii să o trăieşti. Mă 
apropii şi faptic, nu numai pe aripile lecturii, de locuri 
din Ţara Secaşelor, ţinutul de baştină al scriitorului Ioan 
Popa, atras ca într-un jgheab uriaş de magia povestirii. 
Cum poţi să rezişti vorbelor atât de bine măiestrite pe 
care scriitorul le aşterne? Din ţesătura povestirii abia poţi 
să scapi, aproape că dai cu capul de pragul de sus când 
să ieşi în realitate. Zdravănă carte! Magnet adevărat 
pentru minte. Delectare pentru spirit. Belşug pentru 
inimă.  

Umorul e sănătos. Terapie prin râs. Bună 
dispoziţie. E o broderie a frumosului, a cuvântului cu 
har.  

Ard zorii. Sunt aprinşi de pârguire măceşii. 
Ciurda în ceaţa dimineţii. Mugete. Pocnete din bici. 
Ciurdarul satului struneşte vitele. Lătrat de câine. 
Cocoşii cântă a nu ştiu câta oară. Zorii se revarsă. Dens. 
Te cuprind în poveste.  

Povestirile surprind şi ocupaţii oculte: vrăjitoria, 
ghicitul, ritualuri magice: Aşa să se ardă dragostea 
pentru Soanea / Precum se arde firul tare al cânepii.  

Ioan Popa este un bun mânuitor al condeiului. 
Arta povestirii a atins sublimul în cărţile sale. Marea sa 
măiestrie în a povesti se desprinde din fiecare pagină de 
carte. Din preaplinul vieţii din spaţiul natal scriitorul 
creează personaje excepţionale, situaţii de viaţă, pune pe 
cântar firea oamenilor, deapănă amintiri, aşează omul în 
rânduiala de nezdruncinat a satului. Soarbe cu dragoste 
din peisajul copilăriei şi fermecat de amintire 
reconstituie atmosfera şi ritmul locului.  

Dacă citeşti cu atenţie scrierile lui Ioan Popa poţi 
să auzi şerpuirea condeiului său când aşterne cuvintele 
pentru nemurire. Deschideţi aripile acestei cărţi şi 
urmaţi-l pe scriitorul în Purpură... şi îl veţi auzi scriind 
acum: „în cuibul acesta de visuri jucăuşe m-am pomenit, 
din braţele mumii şi din leagănul prunciei m-am 
desprins pe neştiute ca să mă fac mare, tot mai mare, iar 
acum, cât de greu îmi vine a zice!, să ajung bătrân, cu 
zile tot mai împuţinate, căci alba a trecut de mult 
dealul”2.  

Lörincz Francisc 

                                                            
2 Ioan Popa, Cărţi, oameni, fapte, Editura Reîntregire, Alba 
Iulia, 2010, p. 271.  
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TEIUŞ – GARA AMINTIRILOR 
 
Pentru mine este o mare bucurie şi onoare să 

particip la acest eveniment – lansarea cărţii „Teiuş – 
gara amintirilor” pentru a aduce un omagiu Desp. „Ioan 
Neagoe” Stremţ-Teiuş al Asociaţiunii ASTRA şi 
preşedintelui Cristian Florin Bota pentru activitatea 
deosebită în promovarea idealurilor ASTREI în Teiuş şi 
împrejurimi, prin organizarea unor evenimente culturale 
de anvergură, cu un număr impresionant de invitaţi (săli 
arhipline) care trăiesc sentimentul că a fi român este o 
binecuvântare dumnezeiască, că neamul românesc este 
creator şi are o misiune sacră.  

Florin Cristian Bota este o personalitate 
reprezentativă a ASTREI, cunoscut şi recunoscut şi ca 
profesionist în lumea economiştilor, dar şi ca pasionat al 
trecutului istoric prin realizarea monografiilor unor 
localităţi de care este legat sufleteşte: Teiuşul de odi-
nioară (2009-2012), Odinioară în Vinţul de Jos (Editura 
ASTRA Blaj 2010; 2012); monografia comunei Stremţ 
(2011); Zlatna de odinioară (2013); O cronologie a 
Caselor de ajutor reciproc (2013); Cetea de ieri şi azi 
(2014).  

Mărturisesc cu emoţie şi admiraţie starea 
sufletească trăită de la primul eveniment. „Teiuş – gara 
amintirilor” este o carte minunată, o carte de vizită ilus-
trată care înscrie marele nod feroviar din inima Transil-
vaniei în istoria mai largă a României şi a Căilor ferate 
europene şi universale. Descoperim în acest volum o 
lume fascinantă care prin fapte şi imagini demonstrează 
că acest principal nod al căii ferate din ţara noastră are 
un trecut glorios, constituie un titlu de mândrie legitimă 
pentru ceferişti, pentru oamenii locului.  

Prin această lucrare de excepţie, ca şi de altfel 
prin monografia „Teiuşul de odinioară” (Ediţiile 
2009-2012), oraşul dobândeşte o identitate bine 
conturată în istoria locului, în istoria şi civilizaţia 
românească şi central-europeană. I se alătură cu mare 
drag şi consideraţie distinşii cercetători prof. ing. 
Valentin Ivănescu şi Marcel Oţoiu, animaţi de pasiunea 
şi iubirea pentru gloria Teiuşului feroviar.  

În cele 480 de pagini ale lucrării descoperim o 
lume românească ce trăieşte viaţa cu bucurie şi 
entuziasm, cu sentimentul responsabilităţii.  

Noua lucrare, „Teiuş – gara amintirilor” este o 
carte de amintiri feroviare şi un omagiu adus 
feroviarilor, eroilor „de drum de fier” care au contribuit 
la crearea României moderne. Cartea-album se remarcă 
prin prezentarea grafică de excepţie, imaginile reprezen-
tând scenele de familie, participarea la diverse întruniri 
şi evenimente care vor deveni în timp o valoroasă 
cronică ilustrată a Teiuşului.  

Felicitări autorilor, care animaţi de înalte senti-
mente readuc în actualitate o lume fascinantă, miraculoa-
să, oferindu-ne o lecţie de istorie în cuvânt şi imagine.  

Silvia Pop 

 
 

Cuvânt-înainte  
 
Noua lucrare „Teiuş – gara amintirilor” a 

domnului Cristian Florin Bota este nu numai o carte de 
amintiri feroviare, ci şi o odă închinată „eroilor de drum 
de fier”, acestei „a doua armate a ţării”, care a contribuit 
atât de mult, atât în timp de pace, cât şi în vremuri 
tulburi de război, la crearea României moderne. Poetul 
A. Brumă se înclina, în 1922, în faţa feroviarilor români, 
pe care publicul avea să-i numească „ceferiştii ţării”, în 
următoarele versuri, în poezia sa „Închinare”: 

„Spre voi’mi’nalţ gândirea în clipele aceste: 
Făcându-mi semnul crucii... privind smerit spre cer!  
Că şi de voi mărită această ţară este 
Prin sârguinţă pusă în vremile funeste,  
Voi, scumpi ostaşi ai ţării... Eroi de drum de fer! 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Din sângele ce curs-a din pilda ce rămâne 
Vor răsări de-a pururi îndemnuri ce nu pier;  
Pe ceferiştii ţării, vlăstarele de mâne,  
A voastre fapte demne, în lupte o să-i mâne,  
Eroi şi ei să fie!... Eroi de drum de fer! 

 
Lucrarea tratează, cronologic, atât evoluţia căilor 

ferate mondiale, cât şi a căilor ferate din România, 
prezentând aspecte inedite din istoria căilor ferate 
ardelene şi a citadelei feroviare „Teiuş-Coşlariu”. Calea 
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ferată – acest miracol atât de controversat la apariţia sa, 
în primele decenii ale secolului al XIX-lea, este 
prezentată, de autor, sub aspecte inedite, în toată 
diversitatea ei uriaşă şi surprinzătoare, miraculoasă şi 
fascinantă. Lucrarea se adresează atât publicului larg, 
dar şi tuturor locuitorilor din Teiuş şi Coşlariu, care se 
vor regăsi, prin numeroasele evocări nostalgice. După 
monografiile dedicate, de-a lungul timpului, de alţi 
autori, atelierelor CFR din Paşcani, uzinelor din Reşiţa 
sau uzinelor din Arad, autorul Cristian Florin Bota ne 
prezintă acum monografia centrului feroviar 
„Teiuş-Coşlariu”. Autorul susţine, pe parcursul întregii 
lucrări, rolul pe care trebuie să-l aibă căile ferate române 
în transportul naţional şi internaţional.  

Acum 45 de ani, inginerul francez Louis Armand 
(1905-1971), membru al Academiei franceze şi 
preşedinte al S. N. C. F. afirmase că „Le chemin de fer 
remplacera le chemin de fer” (Calea ferată va înlocui 
calea ferată). Cu ocazia sărbătoririi a 75 de ani de la 
înfiinţarea U. I. C. (Uniunea Internaţională a Căilor 
Ferate), constituită la 1 decembrie 1922, la iniţiativa 
inginerului român Alexandru Perieţeanu, s-a lansat, în 
1997, noul slogan „Construire le chemin de fer du 

21-ème siècle” (Să construim calea ferată a secolului 
XXI!), prin aceasta înţelegându-se necesitatea 
dezvoltării, cu prioritate, a căii ferate clasice. Este 
momentul ca şi guvernanţii români să înţeleagă, până nu 
va fi prea târziu, că trebuie să susţină dezvoltarea, cu 
prioritate, şi pe baza unui program permanent de 
perspectivă şi însuşit de toate partidele politice, a 
transportului feroviar. Astăzi, toţi specialiştii consideră 
căile ferate ca mijlocul de transport terestru cel mai 
important şi cel mai convertibil la automatizări. Căile 
ferate cunosc o nouă dezvoltare în Uniunea Europeană, 
atât prin extinderea tracţiunii electrice de mare viteză, 
cât mai ales prin introducerea masivă a electronicii în 
exploatarea feroviară. Doresc «drum bun” autorului 
Cristian Florin Bota în «lumea istoricilor feroviari” şi 
«cale liberă» noii lucrări spre inima cititorilor.  

 
Ing. Ilie Popescu 

 
 

RADU IGNA, GLIGOR HAŞA. OMUL ŞI OPERA 
Editura CronoLogia, Sibiu, 2014 

 
adu Igna este un scriitor reprezentativ pentru 
Ţara Haţegului. Este autor a numeroase volume 
de proză, dintre care putem aminti: Armonia 

snack-bar, Vâltoarea. Roman, Cultură 
şi civilizaţie suedeză. Note de călătorie, 
Nimic deosebit în timpul serviciului 
meu. Miniroman, Valea proscrişilor. 
Roman, Lazăr nu mai vine. Proză 
scurtă, Condamnat. Roman, Vocaţia 
culturală a Haţegului, Istanbul, un oraş 
de două continente. Note de călătorie, 
Haţeg. Vremuri şi oameni, fapte şi 
mărturii. De data aceasta vine în 
întâmpinarea cititorilor cu o carte de 
critică literară, în care încearcă să 
sintetizeze portretul scriitoricesc al lui 
Gligor Haşa, recunoscut autor devean.  

Cartea Gligor Haşa. Omul şi 
opera a apărut la Editura CronoLogia, 
Sibiu, în 2014. Ea este structurată 
într-o manieră clasică, autorul 
urmărind să evidenţieze scrierile lui 
Gligor Haşa în funcţie de tematica abordată. Astfel, 
primele capitole sunt dedicate paginilor de proză, 
respectiv povestiri, legende şi romane scrise de Gligor 
Haşa. Urmează apoi prezentarea eseisticii, a cărţilor de 
istorie literară şi de poezie, apoi a lucrărilor de didactică, 
a paginilor dedicate lui Eminescu, a ziaristicii autorului 

analizat, a operelor de teatru şi a monografiilor. 
Lecturând cartea poţi să descoperi un univers divers, dar 
centrat în jurul aceleaşi ţinte literare şi anume: 

prezentarea vieţii sociale, economice, 
istorice, mitologice a Ţării Haţegului, 
ţinut binecuvântat şi atât de bogat, 
dovadă stând mai ales legendele pe 
care Gligor Haşa le dezvăluie lumii 
prin cărţile sale.  

Meritul lui Radu Igna este acela 
de a reuşi să surprindă esenţele unei 
lumi specifice operei lui Gligor Haşa, 
coordonatele între care pendulează 
personaje mitologice, spaţii narative 
originale sau simboluri ale unui 
univers care vieţuieşte prin diversitate 
în unitate. Abordând atâtea specii 
literare, fie că ele aparţin liricului sau 
epicului, dramaturgiei sau eseisticii, 
istoriei sau didacticii, Gligor Haşa se 
dezvăluie cititorilor prin „ochii” 
formaţi ai lui Radu Igna, care nu ezită 

să elogieze opera literară dar şi activitatea didactică de 
înalt nivel. Sintetizând, autorul ne spune: „Când a 
publicat „Legende strămoşeşti” în 1978, Gligor Haşa era 
un scriitor cunoscut ca autor de lucrări didactice, de 
referinţă fiind cele din domeniul educaţiei extraşcolare. 
Cartea a constituit doar un preludiu pentru ceea ce avea 

R
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să publice ulterior, cărţile de povestiri şi romanele 
despre etnogeneza românilor. Născut fiind în zodia 
Capricornului, poziţia stelelor a influenţat, după propria 
mărturisire, cel puţin două trăsături ale eului său: 
perseverenţa, geamănă adeseori îndărătniciei, pusă în 
folosul unei idei chiar atunci când aceasta s-a dovedit 
donquijotescă, şi iubirea la amiaza trăirii pentru oameni 
şi locuri. S-a născut pe data de 2 ianuarie 1938, ca fiu al 
lui Nechifor şi al Mariei, în satul Tău, comuna Roşia de 
Secaş, judeţul Alba, un fel de centru, pentru el, spiritual, 
unde încă se mai păstrează ca într-o insulă de arhaism 
etnic, urmele unei vieţi sociale încărcate de minunate 
tradiţii folclorice” (p. 9).  

Un capitol interesant, care atrage atenţia, este cel 
dedicat romanelor, forma romanescă la care aspiră cu 
îndreptăţire orice bun prozator. Romanele istorice ale lui 
Gligor Haşa se hrănesc din „evenimente hotărâtoare 
pentru procesul etnogenezei poporului român în spaţiul 
romanităţii răsăritene sub marii împăraţi ai Romei: 
Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aureliu, 
împăraţii bizantini Valens, Marcian şi Teodosiu” (p. 29). 
Ele răscolesc în adâncimile fiinţei căutătoare de adevăr, 
care luptă să iasă din legendă şi mit, devenind realitate. 
O realitate a ficţiunii specifică mai ales creatorilor clasici 
dar, iată, şi celor absorbiţi cu întreaga fiinţă de trecutul 
îndepărtat, de revelaţii istorice, de sensul existenţei unui 
popor. „Autorul are vocaţia istoriei, cărţile sale pornesc 
de la un sâmbure de adevăr, care continuă mai apoi în 
legendă… Ficţiunea învinge realul, abordându-se în 
acea zonă a mitului… Sugerează filiera creştină a 
locuitorilor din partea răsăriteană a Europei. Destinele 
personajului sunt schimbătoare. Gligor Haşa este un bun 
analist al culturii străvechi. Romanul se încheie cu 

aceeaşi notă de amestec de real şi fabulos cu un epilog 
pus pe seama unui narator pe care trebuie să-l 
identificăm cu autorul” scrie Cornel Nistea în 
„Discobolul”, numărul din iulie-august 2006 (p. 40).  

Prin maniera elegantă de a aborda pe omul Gligor 
Haşa şi opera sa, autorul Radu Igna reuşeşte să realizeze 
o carte frumoasă, menită să releve imaginea sine qua 
non a unei personalităţi şi a unei longevive cariere 
literare. Mă bucură, de asemenea, faptul că acest volum 
reuşeşte să aducă, în mâinile cititorilor, doi autori 
renumiţi care îmbogăţesc, prin scrierile lor, un spaţiu 
literar aparte, cel al Ţării Haţegului, cu opere de certă 
valoare, aspect evidenţiat şi de Ioan Sebastian Bara în 
Prefaţa cărţii: „Scriitor şi dascăl, om de presă şi 
cercetător împătimit al istoriei românilor, Gligor Haşa 
întruchipează calităţile unui adevărat intelectual, ale unui 
om al Cetăţii căruia nu-i este indiferent nimic din ceea 
ce mişcă şi freamătă în jurul său. De peste patru decenii, 
condeiul lui Gligor Haşa lasă slove incandescente în 
literatura română, cărţile scrise de el s-au aşezat unele 
după altele pe un binemeritat piedestal. Proză sau 
poezie, reportaj sau pamflet, textele lui Gligor Haşa 
compun şi recompun portretul complex al unui scriitor 
cu vocaţie, dăruit cu talent şi înzestrat cu o vitalitate care 
nu l-a părăsit nici la anii tâmplelor cărunte. Cu pasiune şi 
dăruire a format generaţii întregi de elevi în spiritul 
dragostei pentru limba română, pentru istoria acestui 
popor, pentru tot ce este nepieritor în această ţară şi, mai 
ales, în acest judeţ a cărui istorie scrisă şi nescrisă o 
descifrează, o studiază şi o aduce în faţa noastră.” 

 
Maria-Daniela Pănăzan 

 
 

SILVIU MIHĂILĂ, IOANA EM. PETRESCU. CITINDU-L PE EMINESCU.  
NOTE, ARHIVE, DOCUMENTE 

Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013 
 

ai este actual Mihai Eminescu? Iată o 
întrebare la care au fost invitaţi deseori să 
răspundă critici literari importanţi din 

literatura noastră de azi. Mai este interesantă opera lui 
Mihai Eminescu pentru tinerii care trăiesc în „epoca 
internetului” şi „cu viteza luminii”? O carte despre 
„poetul nepereche” şi unul dintre primii eminescologi 
români nu poate să scape însă unui cititor avizat, mai 
ales dacă lectorul a fost el însuşi martor şi admirator al 
cursurilor Ioanei Em. Petrescu, student la Literele 
clujene şi având acelaşi profesor care a amprentat în 
conştiinţa mea de atunci valoroasa operă lăsată 
posterităţii de soţii Petrescu.  

Ioana Emanuela Petrescu s-a născut la Sibiu, la 
28 decembrie 1941, fiind primul copil al soţilor Elvira 
(născută Chiffa) şi Dimitrie Popovici, aflaţi în refugiu 
după Dictatul de la Viena, odată cu Universitatea Dacia 

Superioară, unde Dimitrie Popovici este profesor de 
literatură română. În 1945, familia se întoarce la 
Cluj-Napoca. În 1952, profesorul Dimitrie Popovici se 
stinge din viaţă, ceea ce va marca definitive destinul 
Ioanei, ajunsă elevă la Liceul „George Coşbuc”. În 
perioada 1959-1964 urmează Facultatea de Filologie de 
la Cluj-Napoca, obţinând licenţa cu o teză despre Aron 
Pumnul. În 1964 se căsătoreşte cu Liviu Petrescu şi este 
admisă ca preparator, apoi ca asistent stagiar la 
Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca. În 1968 urmează 
cursuri de vară la Budapesta iar în 1969 începe editarea 
operei tatălui său, primul volum fiind Poezia lui Mihai 
Eminescu. În 1972 începe să publice ediţia critică de 
Studii literare a lui Dimitrie Popovici, care va avea şase 
volume. În 1974 obţine Doctoratul în filologie cu o teză 
despre Ion Budai Deleanu şi eposul cosmic, lucrare care 
va vedea lumina tiparului şi care va fi considerată opera 

M
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de debut a Ioanei Em. Petrescu. Urmează treptele 
ierarhiei universitare. În 1978 publică volumul cel mai 
important din cariera didactică Eminescu. Modele 
cosmologice şi viziune poetică, volum ce va fi premiat 
de Academia Română. În 1979 devine membru titular al 
Uniunii Scriitorilor din România. În anul 1981 publică la 
Editura Dacia volumul „Configuraţii” iar în perioada 
1981-1983 este lector la UCLA-California, unde în 
urma unei burse Fulbright, predă cursuri practice de 
Limba română şi de Istorie a limbii, literaturii, culturii şi 
civilizaţiei ţării noastre. Un nou volum dedicat lui Mihai 
Eminescu este publicat în anul 1989, având titlul 
Eminescu şi mutaţiile poeziei 
româneşti. Din păcate, la 1 
octombrie 1990, se stinge din 
viaţă, lăsând neterminată o 
opera extrem de valoroasă. În 
1994, apare postum cartea 
Eminescu – poet tragic (titlu 
care nu a putut fi dat operei 
sale din 1978), o ediţie 
îngrijită de Ioana Bot. Eram 
în primul an de Facultate când 
am participat la o prezentare a 
acestui volum la Facultatea de 
Litere din Cluj-Napoca şi încă 
se simţea, printre participanţi 
şi în sălile de curs, spiritul ei 
înălţător… 

„Ca absolvent al unui 
program de master, Silviu 
Mihăilă promite să devină un 
tânăr cercetător de 
performanţă. Cartea pe care o 
deschideţi acum are – 
paradoxal faţă de tinereţea 
autorului – o valoare de document. (...) Pentru cercetarea 
românească, tema investigată aplicat de Silvia Mihăilă 
deschide, la rândul ei, un alt prag – către o noutate de 
care abia în ultimii ani am început să devenim conştienţi, 
în publicaţii ştiinţifice de anvergură”1 spune prof. univ. 
dr. Ioana Bot, urmaşa la Catedra de Eminescologie a 
Ioanei Em. Petrescu, azi prodecan al Facultăţii de Litere 
din Cluj-Napoca.  

Tânărul autor este laureat al Concursului Naţional 
„Ocrotiţi de Eminescu” de la Blaj, la mai multe ediţii, el 
fiind inclus în antologiile publicate de Editura Astra Blaj 
în anii 2009 şi 2010, dovadă că acest concurs 
promovează tineri valoroşi, merituoşi, talentaţi.  

Cartea lui Silviu Mihăilă este construită 
concentric, în jurul axei centrale a operei Ioanei Em. 
Petrescu: scrierile eminesciene. Autorul urmăreşte 
consecvent adnotările acesteia, felul cum citea Ioana 
Em. Petrescu, propunând astfel o „altfel” de lectură, o 
                                                            
1 Ioana Bot, Prefaţă la vol. Silviu Mihăilă, Ioana Em. Petrescu. 
Citindu-l pe Eminescu. Note, arhive, documente, p. 10-11.  

altfel de abordare a criticii. De altfel, în Argument, 
autorul ne spune clar că acest studiu este bazat pe munca 
de cercetare, de trei semestre, desfăşurată în Biblioteca 
Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca unde se 
află Fondul de carte „Popovici-Petrescu” (tatăl Ioanei 
Em. Petrescu a fost cunoscutul profesor de română 
Dimitrie Popovici). Dorinţa lui Silviu Mihăilă a fost 
aceea de a restitui „un dosar” interpretativ al adnotărilor 
Ioanei Em. Petrescu „dintr-o dublă poziţie a vocii 
cititoarei în timpul lecturii: „vocea” criticului literar şi 
„vocea” eminescologului, în particular. Am convingerea 
că Ioana Em. Petrescu era un cititor expert – specializat, 

stăpânirea unor cunoştinţe 
vaste şi actualizate din diferite 
domenii îi permite să se 
lanseze în dialoguri critice 
constructive şi polemice. (...) 
Ioanei Em. Petrescu îi revine 
meritul de a „scoate” exegeza 
eminesciană din „chingile” 
unei lecturi de sorginte pur 
romantică”.  

Şi lui Silviu Mihăilă îi 
revine meritul de a da la tipar o 
carte excelentă despre un Om 
şi un Profesor deosebit, despre 
cea care a înfiinţat Catedra de 
Eminescologie la Literele 
clujene, care a impus o nouă 
evaluare critică a textelor 
eminesciene şi nu numai. O 
carte – document, de esenţă 
critică, necesară oricărui lector 
care mai are bucuria de a studia 
opera lui Mihai Eminescu şi de 
a sesiza valoarea de reper al 

modernismului românesc: „Prin situarea lui Eminescu la 
graniţa dintre romantism şi modernism, într-un punct 
terminus de criză, autoarea încearcă să deschidă opera 
poetului atât din perspectiva ideilor noastre literare cât şi 
a modelelor hermeneutice propuse. Spre deosebire de 
marea majoritate a criticilor, ea „vede” o mutaţie de 
structură şi de viziune poetică – la nivelul evoluţiei 
etapelor creaţiei eminesciene – ce îi permite să se avânte 
înspre provocatoare şi originale prezumţii exegetice: 
consolidarea unui sentiment tragic al existenţei eului 
poetic eminescian, poetul vestind, în fond, o nouă 
paradigmă – cea a modernismului timpuriu”.  

Aflat la debutul editorial, prin această carte 
dedicată Ioanei Em. Petrescu, tânărul autor Silviu 
Mihăilă reuşeşte să reaşeze, în patrimoniul valorilor 
criticii româneşti, un nume de referinţă, o remarcabilă 
cercetătoare a operei eminesciene, un cititor desăvârşit 
dar, în acelaşi timp, el însuşi se prefigurează a fi o voce 
demnă în peisagistica de azi a noii critici literare.  

 
Maria-Daniela Pănăzan 
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ULTIMUL ANOTIMP. AUTOR: NEGOIŢĂ IRIMIE 
 

in cetatea culturii şi spiritualităţii româneşti – 
Blajul – izvorăşte personalitatea intelectualului 
Negoiţă Irimie – poet valoros şi erudit.  

Foiletând şi lecturând cu interes şi curiozitate 
volumul antologic de poezii Ultimul anotimp (publicat 
post-mortem în 2011 de Editura Tribuna din 
Cluj-Napoca, prefaţa Gabriela Leoveanu) mi-am format 
o imagine de ansamblu în calitate de cititor despre 
creaţiile sale poetice care au pătruns în literatura 
naţională şi universală. Unele poezii au fost traduse în 
limba franceză şi persană.  

Natura constituie un izvor de inspiraţie poetică 
pentru autor, astfel aceasta se regăseşte în complexitatea 
ei în poeziile sale: Pădurea care cântă, Tablou de iarnă, 
Din creanga serii, Spre lună, Pasărea de fier, 
Mesteacănul etc.  

Vom reda spre exemplificare o strofă sau două 
din poeziile enumerate: 

Pădurea care cântă 
Lovesc un paltin ce tânjea spre soare,  
Şi îmi răspunde sunet de vioară.  
Pârâul ce-n cascade se strecoară 
Mi-aduce valul mării sub picioare,  
Un strigăt numai către ţapinari – 
Şi mii de voci răspund multiplicate.  
Şi parcă sorb alcoourile tari,  
Ale-ndrăznelii spre-nălţimi urcate.  
 

Tablou de iarnă 
S-a dus şi toamna peste munţii suri,  
Şi totul doarme, piscurile dorm,  
Doar luna plină, ca un gong enorm,  
O învârteşte vântul spre păduri...  
 
Şi vântul aspru sună sus pe creste,  
Purtând în vuiet fulgi mărunţi de iarnă,  
Pe care cerul a-nceput să-i cearnă 
Ca pe o ciudată, neplăcută veste.  
 
 
Din creanga serii 
Din creanga serii va pica o stea 
Ce teamă mi-e să-ţi spun, iubita mea! 
 
Va trece steaua prin iubirea noastră 
Stilet de gheaţă-n arderea albastră.  

 
 
Spre lună 
Deschide, mamă 
Spre-amurg o fereastră,  
Şi luna să vie 
La masa noastră,  
Vreau astăzi să fac 
Cea mai lucidă beţie! 
 
Coboară, lună,  
Şi umple-mi paharul,  

Amintirile-n jurul meu curg,  
Ca vântul stors 
Din raze de-amurg.  
 
 
Pasărea din fier 
Cu trenuri lungi, în ritmul sacadat 
Meleagurile ţării le străbat.  
Şi-au prins priviri mirate să mă poarte 
Pe câmpul nins, desfăşurat departe.  
 
 
Mesteacănul 
Caut prin ani şi-mi văd copilăria;  
Dansează printre gloanţe şi obuze...  
Ca un mesteacăn strălucea spre cer 
Imaculata mea copilărie,  
Dar nu ştiam atunci că o să vie 
Peste mesteacăn ploile de fier.  
 
Din volumul Cascadele Luminii vom alege şi 

vom comenta 3 poezii: Pădurea care cântă, Tablou de 
iarnă şi Spre lună.  

Pădurea care cântă – intitularea sugestivă a 
acestei poezii se asociază cu Paltinul – Acer 
pseudoplatanus al cărui lemn de rezonanţă este 
întrebuinţat pentru fabricarea instrumentelor muzicale cu 
coarde, a viorilor. Acest arbore prezintă şi importanţă 
simbolistică, simbolizând: curajul, bărbăţia şi tenacitatea 

care sunt trăsături de 
personalitate. Dinamismul 
pădurii trebuie corelat cu 
munca ţapinarilor care 
trudesc la manevrarea 
buştenilor.  

Tablou de iarnă. În 
această poezie poetul 
evidenţiază 3 aspecte: 
bioritmul – toamnă-iarnă ce 
constă în trecerea de la 
toamnă la iarnă şi 2 aspecte 
esenţiale: aspectul ecologic 
şi aspectul meteorologic 

1. aspectul ecologic –
Şi totul doarme, piscurile 
dorm–ideea care se 
desprinde din acest vers se 
referă la stadiul de hibernare 
al vieţuitoarelor care trec 
printr-o stare latentă, de 
amorţeală, fiind inactive.  

2. aspectul 
meteorologic – vântul sună 
puternic din crestele 
munţilor împrăştiind fulgii 
de nea pe care cerul îi cerne. 

D



Astra blăjeană, nr. 3 (72), septembrie 2014 60 

Prin căderea acestora se formează plapuma de zăpadă 
care se întinde pretutindeni şi care este elementul de 
decor al iernii.  

Prin îmbinarea celor 2 aspecte esenţiale rezultă 
tabloul de iarnă descris de poet intr-o manieră splendidă 
şi feerică.  

Spre lună. În cadrul acestei poezii poetul îşi 
exprimă încrederea şi ataşamentul faţă de mamă care 
datorită sentimentului matern este capabilă să-i 
împărtăşească starea sufletească. În accepţiunea şi 
subtilitatea poetică precum şi în sens metaforic cel mai 
bun şi mai apropiat prieten al său este luna, alături de 
care îşi manifestă bucuria că se află în mijlocul familiei 
la masă, relaţia sa cu familia se bazează pe armonie, 
voioşie, înţelegere şi comunicare.  

Trăirile, sentimentele şi emoţiile, precum şi 
contactul cu viaţa cotidiană sunt exprimate şi explicate 
în limbaj poetic în volumele de poezii publicate: 
Cascadele luminii, Dor de infinit, Echilibrul indiferent, 
Patima ciocârliei, Ramura solară, Patria limbii române, 
Scrisori către prieteni etc.  

Părţi din aceste volume se găsesc în cuprinsul 
volumului antologic în care au fost selectate câteva din 
poeziile reprezentative pentru fiecare din ele.  

Vocaţia poetică, imaginaţia bogată, spiritul de 
creativitate, cultura de specialitate (poetul este absolvent 
şi licenţiat în filologie) şi repertoriul de cultură generală 
se integrează în volumele sale care se înmănunchează 
într-un tot unitar ce reprezintă capodopera poetică 
prin care se legitimează şi se identifică Negoiţă Irimie şi 
pe care o lasă posterităţii.  

Poeziile acestei personalităţi de mare notorietate 
care sunt adevărate comori literare merită să fie lecturate 
de publicul larg de cititori şi declamate (recitate) cu 
entuziasm în diferite ocazii.  

 
Prof. Lucia Sanda Gruia 

Colegiul Naţional „I. M. Clain” Blaj 

 
O POEZIE A SINCERITĂŢII – GRĂDINA MAMEI DE ANATOL MANOLE 

 
ansat cu ocazia Zilei Limbii Române, cu sprijinul 
Despărţământului ASTRA „Mihail 
Kogălniceanu” Iaşi şi al Consulatului General al 

României din Odessa, volumul „Grădina mamei” de 
Anatol Manole ne întâmpină cu un mic grupaj de poezii, 
emoţionante prin simplitatea expresiei poetice şi mai 
ales, prin sinceritatea 
comunicării lirice. Născut 
într-un sat românesc, Hagi 
Curda, din raionul Ismail al 
Basarabiei istorice, Anatol 
Manole este un om simplu, fiu 
de ţărani, în vârstă de 54 de ani, 
care fără a avea prea multă 
carte, doar opt clase, a fost 
pasionat o viaţă întreagă de 
farmecul stihurilor, adunându-şi 
gândurile, frământările, dorurile 
într-o plachetă de versuri, pe cât 
de simple şi modeste, pe atât de 
calde şi directe. Sunt versuri 
născute din sufletul unui 
veritabil rapsod popular care 
intuieşte durerile celor mulţi, 
nedreptatea vremurilor, 
imperfecţiunile lumii, dar simte 
şi dragostea necondiţionată faţă 
de casa părintească, faţă de 
locurile natale, mereu scăladate 
de lumina curată a soarelui sau de cea feciorelnică a 
lunii, de dulceaţa primăverii sau de bogăţiile toamnei.  

Dintre toate elementele peisajului liric, un loc 
aparate îl ocupă credinţa creştină în Dumnezeu şi 
infinitul dor de mamă. Mai multe titluri sunt sugestive în 
acest sens: Dor de mamă; Vis cu mama; Mama; 
Petrece-mă, mamă; Grădina mamei, poezii în care 
sentimentul înstrăinării şi durerea neîmplinirilor sunt 

învinse prin conştientizarea 
destinului implacabil, a 
apartenenţei la un neam şi la o 
credinţă străbună: De-acasă-n 
lume când porneşti/ Tu ieşi pe 
poartă/ Şi peste-o vreme, când 
te-ntorci – / Revii la poartă. // 
Din leagăn abia coborât, / Cu 
inima caldă, / M-am îndreptat 
cu paşi mărunţi/ Spre a casei 
poartă. // Prin întuneric când 
veneam/ La miezul nopţii/ Din 
depărtare observam/ Lumina 
porţii. // Când sufletul mi s-a 
duce în cer/ Şi faţa mi-a fi 
moartă, / Mi-or scoate trupul în 
scriu/ Pe aceeaşi poartă. //Eu 
mă voi duce împăcat/Cu 
zbuciumul din soartă/ În locul 
meu veni-va altul/ Şi va intra 
pe poartă. (La poartă).  

 
Carmen Simu

  

 

L 
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CRONICA DE LA BIIA 
– Anul VIII / Nr. 8 / septembrie 2014 – 

 
ublicaţie a Asociaţiei „Fiii satului Biia”, 
revista anuală „Cronica de la Biia” a ajuns în 
luna septembrie 2014 la a 8-a ediţie, exact tot 

după atâţia ani de la lansarea ei în 2006, an care 
marchează constituirea Asociaţiei „Fiii satului 
Biia” ca persoană fizică non profit.  

Cronica de la Biia apare ca o încununare a 
activităţilor Asociaţiei „Fiii satului Biia” şi a 
Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia, reflectând în 
paginile sale activitatea bogată în domeniile 
social-cultural-sportiv şi economic. Fondatorii 
publicaţiei sunt ing. Ioan Biianu şi regretatul ec. 
Ioan Sălcudean. Colegiul de redacţie este format 
din Florin Teodor Mărginean (director), Maria 
Suciu (redactor şef), Dumitru Frăcea (redactor şef 
adjunct).  

Revista se bucură de un număr mare de 
colaboratori care semnează materiale valoroase: 
prof. dr. Liviu Sâmbotin, prof. dr. Ion Buzaşi, 
preoţii: Dumitru Frăcea, Lucian Feşteu, Lucian 
Borşan, ing. dr. Teodor Biianu, prof. Teodor Blaga, 
Laurean Mărginean, Mărioara Bercea, Valer 
Groza, Viorel Truţă, Ioan Dulău, Nicolae 
Cheslerean, Eleonora Ignat, Ioan Popa, Grigore şi 

Mărioara Pop.  
Preşedintele Asociaţiei „Fiii satului Biia”, 

ing. Ioan Biianu semnează editorialul revistei cu nr. 
8 cu un conţinut bogat şi interesant, inspirat din 
viaţa satului prin care transmite un mesaj 
convingător: revista urmăreşte să unească forţele şi 
interesele comune, să susţină activitatea culturală şi 
să trezească spiritul civic al bienilor.  

Considerăm că publicaţia „Cronica de la 
Biia” este cu adevărat o revistă pentru bieni, 
reprezentativă pentru localităţile rurale de pe Valea 
Târnavei Mici, aşa cum sunt „Cuibul visurilor” 
(dir. Sever Ursa) pentru Maierul (jud. 
Bistriţa-Năsăud, 1995) şi „Ţara Secaşelor” 
(fondator Ioan Popa, 1997).  

Cronica de la Biia este unică, cea mai 
reprezentativă publicaţie sătească prin faptul că 
apare în mediul sătesc, are o ţinută grafică 
excepţională, conţinut bogat şi valoros, tipar 
executat la tipografia Artpress Timişoara în condiţii 
remarcabile.  

În cele 124 pagini, satul Biia şi oamenii 
înzestraţi cu alese însuşiri sufleteşti se constituie 
într-o imagine vie, adevărată oază de spiritualitate 
românească. Materialele pot fi grupate tematic 
astfel: editorial, semnat de Ioan Biianu; manifestări 
culturale iniţiate şi evocate de Maria Suciu (Zile de 
septembrie 2013, Concertul de pricesne, aprilie 
2014; Unirea Pricipatelor Române, Ziua eroilor, 
Tabăra Acasă la noi);  

3. Aniversări: Col. (r.) Nicolae Cheslerean – 
90 ani, Alexandru Căpâlnean – 80 ani;  

4. Comemorări: Ioan Sălcudean, Nicolae 
Todoran.  

Capitolele: Proza şi Poezia semnează 
materiale Paula Romanescu, Ioan Popa, Maria 
Băcilă, Liviu Sâmbotin, Dumitru Frăcea, Eleonora 
Ignat. În final sunt consemnate documentele 
Asociaţiei „Fiii satului Biia”. Publicaţie 
excepţională, Cronica de la Biia transmite 
sentimentul de mândrie al bienilor că aparţin 
acestui sat cu oameni minunaţi care se privesc cu 
respect şi admiraţie.  

Felicitări celor ce au trudit la editarea şi 
tipărirea ei, celor ce s-au implicat în realizarea 
acestei ediţii. Felicitări redactorilor, colaboratorilor 
şi bienilor care susţin publicaţia.  

 
Silvia Pop 

P
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MANTAUA IANCULUI, de VALENTIN HOSSU LONGIN 
 

părută la editura Betta, în 
acest an, lucrarea lui 
Hossu Longin reprezintă 

un ansamblu de istorisiri şi 
evocări transilvane şi este 
rezultatul unor pasiuni de-o viaţă 
a autorului, istoria neamului şi 
arheologia.  

Rezultat al patriotismului, 
al iubirii de neam şi de vatra 
strămoşească, demersul lui Hossu 
Longin aduce în atenţia noastră o 
istorie ardelenească mai puţin 
cunoscută, aduce eroi şi 
evenimente neştiute sau uitate în 
negura timpurilor sau noi puncte 
de vedere despre probleme 
actuale, ca tezaurul dacilor sau 
soarta locurilor şi monumentelor 
istorice din ţara noastră.  

Regăsim informaţii preţioase 
cu privire la începuturile poporului 
român, cu privire la originea 
acestuia şi o puternică stăruinţă 
asupra latinităţii şi continuităţii 
românilor în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic. Sunt 
menţionate episoade cheie din 
istoria neamului, figuri marcante 
pentru evoluţia politică a spaţiului 
românesc dar, speciale se dovedesc 
a fi micile istorisiri aflate de autor în 
Ţara Moţilor, pe valea Arieşului, 
animată încă de imaginea vie a 
Iancului, a Crăişorului Munţilor 
Apuseni.  

Prof. Ionela Toma 
Liceul Tehnologic „Ştefan 

Manciulea” Blaj 

 
EUGENIU NISTOR – „LUCIAN BLAGA, FILOSOF AL CULTURII” 

 
olumul „Lucian Blaga, filosof al culturii”, publicat de 
Eugeniu Nistor, este unul dintre numeroasele volume 
dedicate marelui nostru scriitor şi filosof.  

Volumul se deschide cu un „Cuvânt înainte” din care 
reţinem următoarele: „Sub specia misterului, a nelămuritului, a 
ceţurilor abisale, ne întâlnim cu filosofia lui Lucian Blaga; dar, 
in acelaşi timp şi la aceeaşi înaltă dimensiune axiologică, şi cu 
poezia, proza, teatrul şi eseistica sa. Filosof şi scriitor 
deopotrivă, înzestrat cu talent de geniu, el a aruncat în lume 
străfulgerările unui îndrăzneţ gând metafizic: încercările 
insului uman de a revela misterele care-l împrejmuie constituie 
tocmai izvorul sau de creaţie!” 

Eugeniu Nistor ne dezvăluie în primul capitol 
începuturile filozofice ale lui Lucian Blaga şi influenţele 
exercitate asupra sa de gândirea occidentală. Autorul a făcut 
acest studiu şi ca un răspuns la „negatorii filosofiei blagiene, 
care s-au năpustit în haită asupra sa”. La sfârşitul capitolului, 
autorul spune: „Ca o concluzie la cele spuse anterior, putem 
afirma, fără a exagera cu nimic, că sâmburii gândirii lui Lucian 
Blaga au fost importaţi din Occident, au fost apoi plantaţi în 
solul fertil al Patriei şi, îngrijiţi cu osteneală, cu neodihna unei 
vieţi, ne-au dăruit misterioasele roade ale grădinii sale 
filosofice, care, cu compartimentele ei trilogiale (a cunoaşterii, 
a culturii, a valorilor şi cosmologică), continuă să-i uimească şi 
astăzi pe cunoscători”.  

In cel de-al doilea capitol, „Despre stil şi 
metamorfozele stilului”, autorul ne face cunoscut faptul că 
„primele «semne» clare ale preocupărilor lui Lucian Blaga 
pentru fenomenul stilistic sunt identificabile încă din culegerea 
de aforisme «Pietre pentru templul meu» (1919), problema 
stilului fiind apoi abordată intr-un volum distinct, intitulat chiar 
«Filosofia stilului» (1924) şi apoi în numeroase alte eseuri din 
cărţile sale publicate în răstimpul aceluiaşi deceniu: 

«Fenomenul originar» (1925), «Ferestre colorate», «Feţele 
unui veac» (1926) şi «Daimonion» (1929)”.  

Din capitolul al treilea, „Structura filosofică a fiinţei 
româneşti”, reţinem că“«Plaiul mioritic ondulat», succesiunea 
infinită de deal şi vale, prezent şi în rezonanţele doinelor şi 
baladelor noastre, strecurat în decursul veacurilor şi mileniilor 
în inconştientul individual şi colectiv, ar fi prima dintre 
categoriile abisale ale sufletului românesc.” 

În capitolul „Balada «Mioriţa» şi «Mioritismul»”, 
autorul ne arată faptul că „parcurgând filosofia culturală a lui 
Lucian Blaga, sesizăm cu uşurinţă cum «spaţiul ondulat 
mioritic», cu întreaga lui încărcătură de spiritualitate, cu natura 
şi istoria lui, aspiră să devină un simbol totemic al sufletului 
românesc.” 

În capitolul „Câteva aspecte ale exegezei filosofice 
blagiene”, autorul prezintă câteva dintre opiniile exprimate în 
timp de către exegeţii operei lui Lucian Blaga: Ion Mihail 
Popescu, Gheorghe Vlăduţescu, Alexandru Surdu etc.  

În loc de încheiere, autorul ne prezintă „Glose despre 
spiritul blagian”.  

Paginile cărţii se închid cu gândurile autorului: „Pentru 
că opera lui L. Blaga este o strălucită simbioză între ceea ce 
avem noi din ancestralitate, din cultul inefabil al strămoşilor, 
pe de o parte, şi din aspiraţia noastră perpetuă spre 
universalitate, similară spiritului ofensiv al Occidentului, pe de 
altă parte, ne apropiem de« Ideea Blaga» cu sentimentul 
înrudirii sufleteşti, a unei afinităţi de netăgăduit. Iar pentru 
această consecvenţă suntem pe deplin răsplătit: descoperim în 
litera operei blagiene un tangaj continuu între nădejde şi 
deznădejde, între naivitate şi vrăjmăşie, între sfiiciune şi curaj, 
între credinţă şi erezie...” 

Cornelia Nicoară 

 

A
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PLASTICA 
 

EXPOZIŢIA CELEI DE-A XVIII-A EDIŢII A TABEREI INTERNAŢIONALE DE 
ARTĂ „IOAN INOCENŢIU MICU-KLEIN” DE LA BLAJ 

 
abăra de creaţie de la Blaj, condusă de 
reputatul pictor Horea Cucerzan, ajunsă 
neîntrerupt la cea de a XVIII-a ediţie, a reunit, 

de data aceasta, cel mai mare număr de participanţi: 
38 de pictori şi un sculptor.  

Artiştii plastici participanţi, de la cei consacraţi, 
cu o bogată activitate, la cei foarte tineri, dornici să se 
afirme, provin din diferite centre ale ţării (Bucureşti, 
Iaşi, Oradea, Râmnicu Vâlcea ş. a.), din judeţul Alba 
(Blaj, Alba Iulia, Sebeş), precum şi din Republica 
Moldova şi Italia.  

Desfăşurată în perioada 1-10 august 2014, 
tabăra de artă de la Blaj s-a încheiat cu o amplă 
expoziţie, ce însumează peste 60 de lucrări, 
desfăşurată în două săli ale Muzeului de Istorie 
„Augustin Bunea” din localitate. Menţionăm autorii 
în ordinea în care figurează pe parcursul expoziţie: 
Horea Cucerzan, Paul Blînda, Petti Velici, Nicolae 
Toma Munteanu, Viorela Mihăescu, Lăcrămioara 
Ram-Boz, Vintilă Mihăescu, Mariea Boz, Luminiţa 
Ţăranu, Ştefan Popa, Gheorghe Savu, Leonard 
Curpăn, Mircea Maximilian Boeriu, Aurel Dumitru, 
Raluca Hreniuc, Eugen Măcinic, Mihail Gavril, 
Daniel Voina, Constantin Bichescu, Marian Condruz, 
Gheorghe Drăgan, Ofelia Huţul, Raluca Lucia Laţiu, 
Victor Dima, Elena Cîmpian, Theodora Velici Scurtu, 
Mircea Titus Romanescu, Liviu Hâncu, Eleonora 
Brigalda, Gheorghe Gheorghiţă-Vornicu, 
Cosmin-Mihai Iaţeşen, Demetriad Bălănescu, Dan 
Pavel Grigore, Andana Călinescu, Valeria Barbas, 
Iulian Mezei, Nicolae Stanciu, Emil Comşa (pictori), 
Vlad Dan Perianu (sculptor).  

Majoritatea picturilor sunt tratate într-o viziune 
realistă şi reprezintă îndeosebi peisaje, adeseori din 
Blaj şi împrejurimi. Sunt abordate însă şi alte teme, ca 
nudul, natura statică sau portretul. Toate acestea 
comunică stările afective ale autorilor, mai mult sau 
mai puţin aplecaţi spre lirism sau spre metaforă.  

În compoziţia Drum spre păşune, Horea 
Cucerzan surprinde veridic câteva vite ce se îndreaptă 
agale spre o pajişte luminată de soare. Acelaşi autor a 
executat Portretul pictorului vâlcean Petti Velici, ale 
cărui trăsături fizice şi trăire interioară ne determină 
să ne gândim la profeţii Vechiului Testament. Dacă 
diafanele Flori ale lui Petti Velici sunt redate în 
galben de o inefabilă poezie, în schimb, lucrarea sa 
Dunărea la Cazane, pictată extrem de sintetic în 
griuri-albăstrui, degajă o forţă deosebită. Apelând la o 

linie tensionată, Vintilă Mihăescu, În cheile 
Râmeţului înfăţişează căderea cu putere a apei dintr-o 
cascadă, împresurată de stânci geometrizate. Vigoarea 
şi măreţia se degajă deopotrivă şi din pânza intitulată 
Biserica din Mănărade, ce poartă semnătura aceluiaşi 
artist bucureştean. Ştefan Popa este autorul picturii 
Biserica ortodoxă din Blaj, privită frontal şi scăldată 
într-o lumină intensă, purificatoare. Gheorghe Savu 
ne oferă tabloul Turn cu ceas la Sighişoara, în care 
lumini şi umbre învăluie cu tandreţe construcţiile 
medievale, hotărâte să dăinuiască în continuare. 
Terasă la Blaj de Mihail Gavril prezintă un colţ din 
centrul urbei, în care se distinge sculptura Lupoaica 
cu Romulus şi Remus. Petele de culoare, dispuse în 
varii direcţii, animă atmosfera încărcată de istorie şi 
spiritualitate. Constantin Bichescu a pictat Strada 
Astra din Blaj. Aici, casele destul de modeste, cu un 
nivel sau două, se înşiră până la Catedrala 
greco-catolică „Sfânta Treime”, realizată în stil baroc. 
Îngrijit desenate şi armonios colorate de autor, aceste 
edificii creează impresia de soliditate şi trăinicie. În 
Catedrala pictată de Daniel Voina, numeroase clădiri, 
geometrizate şi colorate în infinite nuanţe de ocru şi 
alb, înconjoară măreţul edificiu de cult, care domină 
şi ocroteşte în acelaşi timp această mică aşezare, dar 
atât de însemnată în viaţa religioasă, culturală şi 
politică a românilor transilvăneni şi nu numai a lor. 
Marian Condruz semnează un Peisaj cu far, în care 
albastrul profund al mării şi al cerului, pe care plutesc 
nori uşori, ne transpune într-un univers tonic, 
reconfortant. Biserica ortodoxă din Blaj, construită în 
stil neobrâncovenesc, este pictată şi de Ofelia Huţul. 
Amplasată deasupra unei râpe, această biserică se 
înalţă solemn spre azuriul cerului. Obloanele albastre 
de Victor Dima ne sugerează „un colţ de Rai” în care 
lumina dătătoare de viaţă se răsfrânge peste tot. Paleta 
cromatică este extrem de vie, fiind alcătuită din tuşe 
libere, degajate, de albastru, portocaliu, roz şi alb. 
Mircea Titus Romanescu prezintă două reuşite 
lucrări, dintre care una este intitulată Panoramă la 
Blaj. Cromatica percutantă, contururile nete amintesc 
de arta vitraliului medieval, în care lumina iradiază 
din interiorul elementelor componente ale imaginii. 
Catedrala greco-catolică şi biserica ortodoxă sunt 
înconjurate de clădiri diverse şi de vegetaţie. 
Deasupra acestora apar dealuri unduioase şi blânde ce 
ne îndreaptă atenţia spre cer, singurul loc de unde ne 
poate veni tuturor izbăvirea. Liviu Hâncu pictează şi 

T 
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el un Peisaj din Blaj. Casele şi vegetaţia, tratate în 
tuşe păstoase, dense, ne conduc privirea spre 
Catedrala oraşului, situată în partea de sus a 
compoziţiei. Eugen Măcinic, în pastelul intitulat 
simplu: Blaj, înfăţişează Catedrala şi vestitele şcoli 
din preajmă, în care au învăţat de-a lungul timpului 
numeroase personalităţi ale neamului românesc: feţe 
bisericeşti, istorici, filologi, scriitori, oameni politici 
etc. Paleta cromatică restrânsă, dar rafinată, conferă 
acestei lucrări reale valenţe lirice şi spirituale, în 
deplină concordanţă cu ceea ce a însemnat şi 
însemnează Blajul în istoria românilor.  
 

 
Constantin Bichescu, Strada ASTRA din Blaj 

 

 
Gh. Gheorghiţă-Vornicu, Biserica ortodoxă din Blaj 

 
O altă categorie de picturi, numeric mai 

restrânsă, este aceea a compoziţiilor abstracte. 
Preocupările de natură mistică sunt ingenios rezolvate 
de Paul Blînda în lucrarea ce poartă titlul Multiplu / 
Unu. Sămânţa, semnată de Nicolae Toma Munteanu, 
care s-a inspirat, desigur, din renumita poezie 
Mirabila sămânţă a lui Lucian Blaga, implică 
deopotrivă idei de ordin filosofic şi mistic. 

Contemplând acest tablou, observăm că din bob 
răsare planta, care creşte şi se dezvoltă sub lumina 
ocrotitoare a Sfintei Treimi, simbolizată printr-un 
triunghi, care împreună cu pătratul şi cercul creează 
un univers desăvârşit. Diferitele nuanţe de ocru-brun, 
culoarea bronzului, sugerează trăinicia, perenitatea. 
Prin scurgeri dirijate de culori, Mircea Maximilian 
Boeriu realizează Compoziţiile I şi II într-o manieră 
care îi aparţine. În scopul demersului său, artistul 
dispune negrul, roşul şi albastrul pe un fond de un alb 
imaculat. Metamorfoză la Blaj de Luminiţa Ţăranu 
etalează o cromatică variată, petele de culoare fiind 
aşternute cu un nedezminţit profesionalism. Viorela 
Mihăescu expune două lucrări: Roşia Montană şi 
Clopotniţă, remarcabile prin nobleţea şi forţa pe care 
le degajă. Aceleaşi calităţi le posedă şi Modulul lui 
Aurel Dumitru, alcătuit din suport de lemn pe care 
sunt aplicate piese de ceramică. Demne de tot 
interesul sunt şi creaţiile Elenei Cîmpian, Compoziţie 
I, II şi ale Theodorei Velici Scurtu, Ochii şi 
Medievală, bine gândite şi executate.  

La rândul său, sculptorul Vlad Dan Perianu 
expune lucrarea în lemn cu titlul Semnul universal, ce 
sugerează cifra opt. În cugetarea creştină, respectiva 
cifră aste simbolul transfigurării lumii, începutul prin 
cuvântul lui Iisus, prin jertfa şi învierea Sa.  

 

 
Vlad Dan Perianu, Semnul universal 

 
Expoziţia taberei de artă de la Blaj, din anul 

2014, mărturiseşte că autorii respectivi, vârstnici, 
maturi sau tineri, au încercat, şi în bună măsură au 
reuşit, să satisfacă exigenţele specialiştilor şi ale 
marelui public. Adevărata menire a taberelor este, de 
fapt, aceea de a stârni capacitatea creatoare a celor 
dotaţi cu adevărat.  

 
Cornel Tatai-Baltă 
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EXPOZIŢIA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN SIBIU:  
CONSTANTIN PELE – PICTURĂ ŞI NIU HERIŞANU – SCULPTURĂ 

 
n perioada 15-30 iulie 2014, Muzeul de Istorie 
„Augustin Bunea” din Blaj a fost gazda unei 
reuşite expoziţii de artă contemporană, bine 

primită de specialişti şi de publicul însetat de 
frumos.  

Constantin Pele (n. în 1944 la Sibiu) a 
deschis numeroase expoziţii personale de pictură în 
ţară şi străinătate: Sibiu, Agnita, Timişoara, Alba 
Iulia, Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare; 
Budapesta, Silistra, Ruse. La acestea se alătură 
multe alte participări la expoziţii de grup, saloane, 
concursuri şi tabere de creaţie din România şi 
Grecia. Despre creaţia sa au scris de bine diferiţi 
critici de artă din capitală şi din provincie.  

 

 
C. Pele, Casa Luxembourg (Sibiu) 

 

 
C. Pele, Panoramic sibian 

Pictorul expune la Blaj un număr de 24 de 
tablouri, reunite sub genericul „Arhitecturi 
medievale sibiene”. Este clar faptul că artistul îşi 
iubeşte cu pasiune arzătoare oraşul în care s-a 
născut şi lucrează, urbe istorică şi culturală atât de 
însemnată, situată în inima Transilvaniei. Ni se 
oferă spre contemplare opere picturale îndelung 
elaborate, riguros concepute şi viu colorate. Pe de o 
parte, acestea posedă o reală valoare documentară, 
iar pe de alta, virtuţi artistice evidente. Pânzele 
semnate de Constantin Pele înfăţişează clădiri vechi 
din Sibiu, ca de pildă: Casa Luxemburg, Biserica 
evanghelică, Muzeul de istorie, Orologiu 
transilvan, Casă medievală, crâmpeie din oraş 
(Curte în Sibiu, Pasajul scărilor I, Scara aurarilor, 
Piaţa mică, Gang, Str. Poarta turnului, Podul 
minciunilor, Spre oraşul de sus) şi panorame 
(Acoperişuri sibiene, Sibiul istoric, Panoramic 
sibian, Eminescu la Sibiu). De notat că formele 
arhitectonice atent desenate şi redate într-o 
cromatică armonioasă, uneori sunt geometrizate cu 
multă îndrăzneală (Experiment II şi III). Prin 
lucrările sale, autorul reuşeşte să ne introducă într-o 
lume medievală, de mult apusă, dar care dăinuie şi 
va dăinui prin numeroasele edificii ridicate, parcă, 
pentru eternitate. Cu alte cuvinte, pictorul surprinde 
în chip ingenios atmosfera locului, viaţa care a 
palpitat aici odinioară, dar care nu s-a întrerupt 
niciodată, ci continuă însă sub alte forme. Raportat 
la artiştii romantici sau la pictorul Maurice Utrillo, 
care îşi manifestau într-o manieră lirică nostalgia 
faţă de monumentele supuse eroziunii timpului, 
Constantin Pele rămâne un optimist, care crede cu 
tărie că acestea vor dăinui, dar cu condiţia ca 
oamenii să aibă grijă de ele. Datorită acestui crez, 
în picturile artistului sibian, edificiile stau semeţe în 
picioare, fiind scăldate într-o lumină puternică, care 
are menirea să le ocrotească.  

Referitor la panoramele artistului sibian, 
trebuie spus că germanii, deci şi cei care locuiau 
într-un număr atât de mare în oraşul de pe malurile 
Cibinului, au manifestat un interes deosebit pentru 
astfel de reprezentări. Este suficient să ne gândim la 
ilustraţiile xilogravate de Michael Wolgemut şi 
Wilhelm Pleydenwurff din Die Weltchronick 
(Cronica lumii), scrisă de medicul Hartmann 
Schedel şi apărută în oficina tipografică a lui Anton 
Koberger la Nürnberg în 1493. Panoramele din 
această carte, unele inspirate din realitate, altele 

Î
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fiind compuse din imaginaţie, prezintă şi imagini 
din Ţările Române. Astfel, pictorul Constantin 
Pele, asemenea locuitorilor de etnie germană ai 
Sibiului, este adânc atras de reprezentările 
panoramice pe care le execută într-un mod original.  

În concluzie, pictorul sibian este un artist 
dotat şi perseverent, ale cărui reuşite merită toată 
atenţia noastră.  

Niu Herişanu (n. în 1955 la Sibiu) a deschis 
cinci expoziţii personale de sculptură şi ceramică şi 
a participat la numeroase expoziţii de grup. 
Lucrările sale figurează în colecţii particulare şi 
publice din peste 30 de ţări ale lumii. Personalitate 
cu preocupări multiple, cântă la câteva instrumente 
în formaţii de rock, folk şi jazz, scrie eseuri şi 
poezii, face parte din redacţii şi cenacluri literare şi 
a publicat mai multe volume de versuri, la care 
semnează şi grafica copertelor şi ilustraţiile.  
 

 
N. Herisanu, Menhir 

 
Sculptorul expune la Blaj un număr de 10 

lucrări, reunite sub genericul „Tetraktys”. De 
dimensiuni relativ mici, respectivele opere de artă, 
realizate în granit, lemn (de stejar, arin, nuc), 

marmură, bronz, sticlă, pământ ars ş. a., poartă 
următoarele titluri: Menhir, Hapsâni, Unic, 
Sâniameză II, Digital obedience, Turn cu (de) doi 
bani, The second Gate, Torq, Androgin avortat cu 
piercing, Sâniameză I. Ca atare, ne aflăm în faţa 
unor sculpturi de un modernism evident, care incită 
gândirea privitorului. În funcţie de cunoştinţele şi 
imaginaţia acestuia pot fi desluşite, treptat, idei şi 
sentimente profunde. Autorul sibian, posesor al 
unor vaste cunoştinţe din varii domenii, dovedeşte 
a fi un spirit frust şi rafinat, arhaic şi contemporan, 
care pendulează cu dezinvoltură între figurativ şi 
abstract. Problemele pe care le abordează şi 
modalităţile în care le rezolvă corespund 
principiilor artei din zilele noastre.  
 

 
N. Herisanu, Sâniameză I 

 
Prin lucrările expuse la Blaj, Constantin Pele 

şi Niu Herişanu evidenţiază faptul că la Sibiu arta 
de calitate este la ea acasă.  

 
Cornel Tatai-Baltă 
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IN MEMORIAM ION LAZĂR (1960-2014) 
 
ontactele noastre cu 
vestita familie de 
pictori Lazăr din 

Bucureşti sunt legate de 
Tabăra Internaţională de Artă 
„Ioan Inocenţiu Micu-Klein” 
de la Blaj, la care Ion Lazăr a 
fost prezent între anii 
2005-2008. Deşi la prima 
vedere părea a fi o fire extrem 
de reţinută, apropierea dintre 
noi s-a produs inevitabil, 
datorită unei călduri interioare 
pe care acesta nu o putea 
tăgădui.  

De bună seamă că lui Ion Lazăr i-a plăcut 
ambianţa micului oraş de la confluenţa Târnavelor, atât 
de încărcat de istorie, cultură şi spiritualitate, unde a 
revenit de fiecare dată cu mult drag, alături de soţia sa. 
Într-unul dintre ani a deschis o expoziţie personală cu 
icoane pe sticlă. Pe lângă faptul că picta la Blaj, artistul 
se relaxa, scăldându-se în apele unduioase ale Târnavei 
Mici sau jucând ping-pong, ori făcând vizite la oamenii 
locului, printre care şi nouă. Discuţiile erau presărate 
uneori cu bancuri şi povestioare, din domeniul artelor. 
Printre altele ne-a relatat, cu multă savoare, o întâmplare 
din viaţa lui Picasso. Aflându-se la Paris, în atelierul său 
de lucru, naziştii au dat buzna peste el. Văzând lucrarea 
de ample dimensiuni GUERNICA1, aceştia l-au întrebat 
pe maestru: „Tu ai făcut asta?” El a răspuns: „Nu, voi!”.  

La un moment dat, Ion Lazăr începe să 
frecventeze Centrul Cultural de la Arcuş, situat în 
apropierea oraşului Sfântu Gheorghe, unde conduce un 
grup de tineri restauratori de artă şi deschide diferite 
expoziţii, printre care şi expoziţia personală din anul 
2010 intitulată „Pictură bizantină” –la care am fost 
prezenţi, ca urmare a invitaţiei ce ni s-a făcut.  

În peregrinările întreprinse la Bucureşti în ultimii 
ani obişnuiam să-l vizităm pe Iacob Lazăr, tatăl lui Ion. 
La prima incursiune în casa Lazăr de pe strada 
Sublocotenent Zaharia, am avut onoarea să o cunoaştem 
şi pe distinsa sa soţie Rodica Lazăr (1931-2009). 
Coincidenţă sau nu, la ultima noastră călătorie la 
Bucureşti am ajuns pentru prima dată, şi cu regret acum 
şi pentru ultima oară, în casa lui Ion şi a Florianei Lazăr 
de pe strada Levănţica. Atmosfera extrem de degajată, 
modestia, prietenia şi ospitalitatea au fost doar câteva 
dintre trăirile experimentate de noi în această deplasare.  

Pictorul, restauratorul, eseistul şi omul de omenie 
Ion Lazăr s-a născut la Bucureşti în 22 iulie 1960. 

                                                            
1 Ilustra pânză a lui Pablo Picasso (1881-1973), Guernica 
(1937), aşa după cum se ştie, prezintă atrocităţile pricinuite de 
bombardamentul aviaţiei germane în timpul războiului civil 
din Spania, asupra oraşului sus-numit.  

Împreună cu fratele său mai 
mare Ştefan (de profesie 
inginer, actualmente stabilit cu 
familia în Canada) a avut parte 
de un mediu familial de 
excepţie în care moralitatea şi 
emulaţia de ordin cultural şi 
artistic erau suverane.  

Urmează Liceul de Artă 
„Nicolae Tonitza” (1975-1979) 
şi absolvă, la clasa profesorului 
Vasile Grigore, Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” (1981-1985). A 
deschis expoziţii personale la 

Bucureşti, Dej, Blaj, Arcuş, Sfântu Gheorghe, Bacău, 
participând totodată la numeroase expoziţii de grup. A 
frecventat taberele de creaţie de la Soveja, Turnu 
Severin, Chişinău, Veneţia, Blaj, Arcuş. Participă la 
simpozioane şi cursuri în domeniul restaurării, derulate 
la Copenhaga, Gura Humorului, Arcuş, Sfântu 
Gheorghe. În 1990 a fost cooptat membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România şi în 2006 a obţinut titlul 
de doctor în arte vizuale, la susţinerea căruia am 
participat. Activează ca lector la Universitatea Naţională 
de Arte din Bucureşti, fiind coordonatorul cursului 
Tehnicile picturii, Cromatologie şi Restaurare de tablou.  

Notorietatea de artist polivalent este dovedită şi 
de includerea sa în diverse publicaţii (unele reproducând 
din lucrările sale cu teme profane sau religioase) dintre 
care cităm: Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă 
Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, 
vol. I, Bucureşti, Editura Arc 2000, 1996, p. 114; Mircea 
Deac, Lexicon critic şi documentar. Pictori, sculptori şi 
desenatori din România. Secolele XV-XX, Bucureşti, 
Editura Medro, 2008, p. 276; Anca Elisabeta Tatai, 
Cornel Tatai-Baltă, Tabăra Internaţională de Artă „Ioan 
Inocenţiu Micu-Klein” de la Blaj. Ediţiile I-X 
(1997-2006). Sacrul reflectat în colecţia prezentă, Alba 
Iulia, Editura Altip, 2007, p. 36-37, 88-89; Cornel 
Tatai-Baltă, Caleidoscop artistic, Alba Iulia, Editura 
Altip, 2013, p. 92-95, 183-185; Présences de la peinture 
contemporaine roumaine en France avec Soleil de l’Est 
entre 2009-2012, prefaţă de Michel Gavaza, text de 
Ciprian Radovan, Bucureşti, Editura ICR, 2013.  

Ca pictor de şevalet a abordat teme profane 
precum: peisaje (Câmpia Libertăţii; Peisaj din Blaj; 
Cartierul vechi; Lunca; Balcicul dinspre Primărie; Vara 
la Balcic), naturi statice (Vase scitice) sau portrete 
(Marius Cilievici; Anca). Desenul acestora este fin 
stilizat, iar cromatica temperată.  

Fiind o persoană evlavioasă, apropierea sa de 
divinitate s-a concretizat de-a lungul timpului în 
pasiunea pentru pictarea icoanelor de tradiţie bizantină, 

C



Astra blăjeană, nr. 3 (72), septembrie 2014 68 

cu influenţe renascentiste umanist-realiste. Suportul de 
lucru era variat: sticlă (Sfântul Gheorghe ucigând 
balaurul; Sfântul proroc David; Înger păzitor; Maica 
Domnului iubitoare; Sfânta Treime; Maica Domnului 
lipovinească; Sfinţi protectori ai cailor), lemn (Cina cea 
de taină; Sfântul Teodor; Ecce Hommo; Iesus Hristi 
Salvator Mundi; Sfântul Nicolae; Sfântul Luca; 
Crucifix) sau carton (Maica Domnului cu scene din 
viaţă; Rugul aprins; Înger). Nu ştim dacă Ion Lazăr a stat 
în genunchi când a pictat-o pe Maica Domnului cu 
Pruncul sau dacă a plâns atunci când l-a înfăţişat pe Isus 
Răstignit, aşa cum făcea Fra Angelico, dar misticismul 
pe care acestea îl emană este vădit.  
 

 
În grădina palatului (Balcic)  

 
În paralel cu pictura de şevalet şi arta icoanei, Ion 

Lazăr a practicat cu vizibile reuşite ilustraţii de carte şi 
lucrări de inspiraţie extrem orientală.  

Aşa cum prea bine afirma Aristotel Bunescu în 
anul 2005, „între tainele picturii şi ale scrisului, Ion 
Lazăr rămâne sobru şi eficace”. Ion Lazăr este autorul 
unui număr apreciabil de cărţi dedicate artei: Această 
enigmă, pictura, Bucureşti, Editura Irecson, 2005, 247 
p.; Curs de desen, de Traian Brădean (redactare, note şi 
prefaţă), Iaşi, Editura Polirom, 2010, 131 p.; Ion Lazăr – 
Trasee iconice (catalog monografic), Bacău, Centrul de 
Cultură George Apostu, 2012, 40 p.; Tabere de pictură 
la Arcuş, Odorheiul Secuiesc, Centrul de Cultură Arcuş, 
2012, 120 p.; Marius Cilievici. Un pictor pentru mai 
târziu, Ploieşti, Editura Karta-Graphic, 2012, 116 p.; 
Iconografia bizantină azi, Bucureşti, Editura Unarte, 
2013, 121 p.; Marius Cilievici, Bucureşti, Editura 
Kondyli, 2014, 160 p. Aşadar, ele cuprind eseuri sau 
studii monografice consacrate unor artişti plastici 
contemporani, precum şi probleme legate de tehnica 
realizării icoanelor, a restaurării şi conservării lor etc.  

 

 
Sfinţii protectori ai animalelor 

 
Atât creaţia artistică, cât şi cea publicistică a lui 

Ion Lazăr au stârnit un real interes din partea 
specialiştilor şi a publicului însetat de frumos, ecourile 
neîncetând să-şi facă apariţia. În acest sens considerăm 
elocvente următoarele aprecieri: 

„Acest tânăr pictor al înfăţişărilor, al şoptirilor 
luminoase, face ca spiritul să coboare în formele 
materiale şi totuşi să dea senzaţia spiritualităţii pure a 
luminii care construieşte aceste punţi muzicale ale 
dialogului inter-uman”. OCTAVIAN BARBOSA, 
1992.  

„Arta hieratică a lui Ion Lazăr vine şi din 
temperamentul lui liniştit, profund. Nu are, ca om, 
mişcări de prisos, dezordonate, ori ieşiri umorale 
nestăpânite. Acest echilibru îi şi dă o seriozitate pe care 
suntem obişnuiţi s-o întâlnim la vârste mai târzii. Asta 
nu înseamnă că şi-a pierdut inocenţa; ba din contră, are 
toate şansele să şi-o păstreze mult timp de-aici înainte”. 
COSTACHE OLĂREANU, 1992.  

„Fără îndoială, răsucirea tot mai subţire a fiorului 
unicităţii, a predispoziţiei pentru frumos în azurul unei 
viziuni distincte, cere autorului o aplecare şi o devoţiune 
totală, prozaic spus un risc al ultimei speranţe. 
Devoalând reuşita încercărilor lui, aflăm că miracolul 
înfiripării în materia purtătoare s-a alcătuit cu inima, 
mintea şi spiritul creatorului, dintr-o lungă înlănţuire de 
dexterităţi. De multe secole, această pricepere distribuită 
celor aleşi cu destul de multă parcimonie, s-a definit cu 
simplul termen de Iscusinţă. Admirabil surprinde aceste 
aventuri spirituale desenatorul convertit în poet: «Şi 
hârtia de desen este o hârtie de scris / şi ea suportă multe 
/ cu deosebirea că ea cerne mai uşor desenele în cărbune 
/ decât ar putea-o face vreodată toţi experţii din lume»”. 
MIRCEA HORIA SIMIONESCU, 2007.  

„Asemenea iconarilor de odinioară, Ion Lazăr 
doreşte şi reuşeşte să sugereze o lume imaterială, o lume 
a spiritului şi a veşniciei, unde spaţiul şi timpul îşi pierd 
raţiunea lor de a fi, după cum pe drept cuvânt afirma 
Michel Quenot în cartea sa Icoana, fereastră spre 
absolut. Astfel, ne sunt deschise larg porţile spre lumea 
celestă. (…) Fidel concepţiei bizantine, artistul a înţeles 
că într-o icoană nu trebuie să precumpănească suferinţa 
şi martiriul, ci maiestatea şi seninătatea sacrificiului 
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făcut de Sfinţi în numele Domnului.” CORNEL 
TATAI-BALTĂ, 2010, 2013.  

Ştiam de câţiva ani de la persoane din anturajul 
său că Ion Lazăr suferea de o boală incurabilă, dar 
discreţia care-l caracteriza plutea şi în jurul acestui 
subiect. Cu toate acestea nu ne-am închipuit vreodată că 
despărţirea este atât de aproape, el părăsind această lume 
(la doar 54 de ani) în data de 23 august 2014. Este o grea 
pierdere atât pentru familia sa, cât şi pentru arta şi 
cultura românească contemporană unde, datorită bogatei 
şi variatei sale activităţi desfăşurate cu multă pasiune şi 
infinit devotament, numele său a rămas înscris cu 
majuscule. De fapt el nu a plecat departe… e doar mai 
aproape de sfinţii pe care i-a iubit atât de mult şi i-a 
înfăţişat atât de sugestiv… opera sa continuând să 

dăinuiască printre noi. Crezul său artistic este sugestiv 
exprimat în următoarele cuvinte: 

„Arta presupune modestie; şi, totodată, 
încredinţare în propria vocaţie, dar numai acolo, pe 
suprafaţa de lucru. Doar acolo şi atunci eşti faţă în faţă 
cu maeştrii cei vechi şi cei noi, numai acolo te confrunţi 
cu destinul artei mari şi cu cel al creaţiei tale, şi până la 
urmă cu propria-ţi conştiinţă. Ea nu poate fi înşelată, iar 
asta o ştim şi o simţim cu toţii, în fiecare zi, uneori 
dureros, clipă de clipă. (…) Noi, cei de astăzi, ar trebui 
să luăm exemplul celor care au reuşit până la capăt. Ei 
sunt sfinţii noştri. Să ne închinăm lor”. ION LAZĂR, 
2012.  

Anca Elisabeta Tatay,  
Cornel Tatai-Baltă 

 
 

CEA DE-A XI-A EXPOZIŢIE PERSONALĂ DE ARTĂ DECORATIVĂ ŞI 
GRAVURĂ 

 
n viziunea mea, întregul demers de creaţie artistică 
prezentat aici reflectă o căutare, o destăinuire, o 
deschidere, o confesiune ce relevă o relaţie dintre 

creatorul de artă şi lumea divină, dar şi dintre artist şi 
lumea din jur.  

Lucrările prezentate pe 
simezele acestei expoziţii sunt 
deschideri care reflectă procesul 
sincer al interogaţiei, al 
autocunoaşterii şi cunoaşterii sub 
amprenta divinităţii şi a scurgerii 
timpului.  

Lucrările de arta decorativă 
sunt conjugate tematic, în tehnica 
colajului şi se structurează în ideea 
de confesiune creştină, de sinteză 
expresivă, de disponibilităţi de 
abordarea modalităţilor expresive 
specifice diverselor tehnici şi 
materiale: pânză, dantelă şi alte 
materiale textile, sticlă, metal, 
lemn. aşezate în prelungirea 
valorilor spirituale autohtone 
transmise prin tradiţie, dar realizate prin soluţii plastice 
cât mai personale.  

Lucrările de gravură expuse, au fost realizate în 
11 tehnici, iar acestea, cât şi altele care n-au fost expuse 
au stat la baza întocmirii materialului cuprins în cartea 
„Gravura” editată în anul 2007 la Editura Risoprint, al 
cărui autor unic sunt, „... am încercat să ilustrez cu 
propriile mele lucrări fiecare tehnică grafică 
reprezentând artistic cicluri ilustrative, pe o suită de teme 
din creaţia mea plastică, cu scopul etalării semnificaţiilor 
fiecărui ciclu, în aşa fel încât să fie pusă în lumină relaţia 
necesară între conţinutul mesajului artistic şi tehnica de 

gravură la care apelează artistul într-un anume moment 
al evoluţiei sale”.  

În lucrările de gravură am valorificat 
expresivitatea liniei, dar şi stilizări de forme, spontane 
ritmuri şi delimitări lineare, subtil rezolvate cromatic 

încărcând lucrările cu un mesaj pornit din suflet, 
deschizându-se printr-o mobilitate de reprezentări 
grafice, cu o subtilă prezentare a gândului, către un nou 
spaţiu spiritual de o largă generozitate, redând astfel 
acestui cadru noi înţelesuri pe cale ancestrală.  

Consider că această abordare necesită o mare 
sinceritate, lucrările reflectând de fapt o complexitate a 
problemelor cu care m-am confruntat ajungând în final 
la o decantare, la o înţelegere superioară şi la un tip de 
reprezentare sintetică, al cărui mesaj ni se relevă şi este 
acela al unei mari iubiri pusă sub semnul jertfei creştine.  

 
Conf. univ. dr. Elena Cîmpian 

Î
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PAUL BLÎNDA 
 
xpoziţia de faţă intitulată Întâlnire cu Îngerul 
deschide calea dialogurilor miraculoase dintre 
artist şi Îngerul creaţiei, care trimite spre diverse 

orizonturi culturale. În acelaşi timp, fascinaţia întâlnirii 
cu Îngerul, este văzută ca o adevărată luptă în trei etape 
succesive, pornind de la trei povestiri biblice, marcând 
momentele creaţiei artistice, a făuririi operei de artă. 
Vizita Îngerilor la Avraam reprezintă prima etapă a 
creaţiei artistice, de căutare a ideii, de pregătiri, tatonări 
şi încercări, în care artistul îşi pune întrebări. Visul lui 
Iacob reprezintă a doua etapă, ca moment al iluminării şi 
declanşării ideii, o întâlnire cu Îngerul pe verticala 
cunoaşterii. În ultima etapă, a Luptei lui Iacob cu 
Îngerul, artistul finalizează opera, în urma căreia acesta 
iese învingător, se înnobilează cu un nume nou şi o 
amprentă corporală.  

Comparativ cu falsele întâlniri, unde dialogul cu 
celălalt duce la pierderea identitară prin formulele care 
se risipesc în neesenţial, banale, lipsite de conţinut, 
nesemnificative, necreative, corupătoare şi demolatoare, 
întâlnirea cu Îngerul, unică în viaţă şi miraculoasă, 
provoacă interesul creativ, marcând artistul pentru tot 
restul timpului. Aceasta este adevărata revelaţie, unde 
Îngerul apare la momentul ideal, făureşte destine, 
problematizează adevăratele valori care dau roade 
fecunde spre descoperirea sinelui, în care se regăsesc 
vise şi aspiraţii spre idealuri înalte.  

În prima etapă a întâlnirii, ca dialog de tip 
confesiv pe orizontală, apare obsesiv motivul mesei, 
devenit un loc al transformărilor, în care elemente 
aparţinătoare lumii pământeşti folosite ca hrană capătă 
semnificaţie spirituală, se amestecă subtil cu cele ale 
artistului, ca unelte ale scriiturii picturale. Relaţia dintre 
artist şi Îngerul creaţiei presupune în acelaşi timp o 
confesiune care invită la tăcere, percepută ca preludiu al 
deschiderii spre revelaţie, o metodă de a avea acces mai 
rapid la valorile înalte ale lucrurilor. Diversitatea 
componistică provoacă la multe soluţii combinatorii, 
unde masa devine câmp de desfăşurare a semnelor şi a 
simbolurilor hranei pământeşti. Faţă în faţă cu Îngerul 
presupune în acest caz o compoziţie rezolvată pe 
principiul orizontalei, în care gravitează relaţii de semne 
îmbogăţind suprafaţa dând forme noi de expresie, care 
vor regenera permanent, scoţând la lumină aura ascunsă 
a lucrurilor. Din materie pământească, aceste elemente 
se preschimbă în elemente aparţinătoare cerului.  

A doua etapă a întâlnirii artistului cu Îngerul pe 
calea visului reprezintă momentul cel mai important, al 
iluminării, declanşării ideii în actul creaţiei, ca un dialog 
cu Îngerul pe verticală. Motivul scării simbolizează 
urcuşul, ascensiunea şi verticalitatea, ca ideal uman. 
Modalitatea de împărţire a câmpului plastic pe registre 
structurale îmbină, dar şi separă totodată spaţiul sacru de 
cel profan, de unde se deduce o anumită continuitate 

spaţială prin elemente repetitive. Scara ca element 
organic şi regenerator devine simbol arhetipal al 
transformărilor la care participă deopotrivă Îngerul şi 
artistul. Construcţiile urcătoare se succed din treaptă în 
treaptă, asemeni unor câmpuri suprapuse locuite de 
făpturi, aflate într-un joc permanent al căutării şi 
multiplicării. Întâlnirea artistului cu Îngerul pe verticala 
cunoaşterii capătă o mişcare dinamică, în care cei doi se 
substituie reciproc.  

A treia etapă a întâlnirii artistului cu Îngerul se 
finalizează sub forma luptei prin efortul ultim, în urma 
căruia din confruntarea celor doi, artistul iese învingător, 
obţinând un nume nou şi o amprentă corporală. În acest 
moment de realizare fizică a operei, artistul reuşeşte să 
depăşească limita impusă de materia lucrării. 
Îndelungatul proces creator elaborat în timp, are prin 
urmare la bază conflictul dintre spiritul creativ al 
artistului care este în competiţie cu modelarea materiei.  

Întâlnirea artistului cu Îngerul creaţiei marchează 
astfel parcursul unui traseu iniţiatic, o transformare care 
modelează în dialogul cu cealaltă jumătate, o ieşire din 
vechiul om ca o deschidere spre o nouă identitate. 
Blînda Paul.  

„TĂCEREA CA ARTĂ sau CUNOAŞTEREA 
PRIN TĂCERE, iată ceea ce-şi propune să ne dezvăluie 
pictura lui Paul Blînda. Pictura lui Paul Blînda ne 
propune un spaţiu al picturalităţii şi al comunicării 
nemijlocite cu Divinitatea. Un spaţiu subiectiv, prelungit 
din noi înşine, ca o punte de comunicare cu Îngerul. 
Pictura lui aparţine tradiţiei bizantine prin dimensionarea 
pe verticală a personajelor înaripate, prin hieratismul şi 
schematizarea lor. Spaţiul bidimensional rămâne şi aici 
transcedental, cromatica lui naşte o atmosferă cristalină, 
fluidă în care Îngerii plutesc într-un orizont feeric. 
Ritmuri verticale, orizonturi aerate purificate în Lumină, 
se desfăşoară sub ochii noştri, ca o veritabilă partitură 
muzicală. Polifonia ritmică a picturii are putere catartică, 
spiritualizantă, ea preia Lumina auriului şi o aşează în 
primul plan, în imediata apropiere a sufletului, pentru că 
nu poţi să te apropii de Îngeri dacă dinamismul tău 
lăuntric nu este autentic. A te încumeta să pictezi Îngeri, 
înseamnă să-ţi asumi o cunoaştere mărturisitoare, care se 
naşte doar în tăcerea inimii. Pictura lui Paul Blînda este 
în adevăr o modalitate unică de comunicare cu 
nevăzutul, cu văzduhul, cu cerul şi cu universul, ea 
devine un spaţiu vibrant traversat de notaţia fulgurantă a 
unei stări spirituale trasată de penel. Şi acest spaţiu al 
Îngerului, acest univers pictat, nu putea fi decât propriul 
său suflet răsfrânt pe pânză.” 

 
Prof. univ. Dr. Doina Mihăilescu  

Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de 
Vest Timişoara 
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MANIFESTĂRI ASTRA  
 

„ACASĂ LA NOI” – TABĂRA DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ – 
A REVENIT ACASĂ LA BLAJ 

 
junsă la a XVIII-a ediţie, Tabăra de cultură şi 
civilizaţie românească „Acasă la noi” 
reprezintă atât pentru Asociaţiunea ASTRA cât 

şi pentru participanţi, un prilej de mare emoţie 
românească, o ocazie unică, de a se bucura de 
frumuseţile naturale şi valorile spirituale ale României, 
pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu 
au avut prilejul să o viziteze, interesaţi să îşi 
îmbogăţească cunoştinţele de istorie, de geografie, de 
cultură şi de civilizaţie românească, să-şi perfecţioneze 
limba română.  

Tabăra „Acasă la noi” a avut invitaţi în perioada 
17-24 iulie 2014, Ansamblul folcloric „Vatra Satului” 
din satul Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, din Republica 
Moldova, oaspeţii fiind cazaţi la Liceul Tehnologic 
Timotei Cipariu Blaj, prin grija şi oblăduirea 
Despărţământului Timotei. Cipariu Blaj, a inimoasei 
preşedintă prof. Silvia Pop, făcându-i să simtă 
româneşte, şi să fie la ei ACASĂ.  

Ansamblul folcloric format din 28 copii, între 10 

şi 15 ani a fost condus de prof. Cernean Alexandru – un 
bun interpret la nai şi iscusit scenograf care a pus în 
scenă cu autenticitate tradiţiile moldoveneşti; prof. 
Natalia Cernean precum şi membri ai ASTRA din 
Feşteliţa: Natalia Galafton şi Aurelia Gănjău, angajate 
ale Primăriei din localitate.  

Programul desfăşurat în această perioadă s-a 
derulat zilnic, în condiţii ireproşabile: Vineri, 18 iulie 
2014 Deplasarea la Alba Iulia şi vizitarea Cetăţii 
(Traseul celor 3 fortificaţii; Poarta Castrului Roman; 
vizită la Sala Unirii şi la Muzeul Unirii; Catedrala 
Reîntregirii; Turul Oraşului Alba Iulia); Întâlnire cu 
astrişti din Despărţământul Stremţ-Teiuş urmat de 
spectacol Folcloric la Casa de Cultură din Teiuş; 
Deplasare la Cercul Astra „Ion Breazu” din Mihalţ cu 
spectacol Folcloric susţinut de oaspeţi şi gazde.  

Sâmbătă, 19 iulie 2014. Itinerar cultural-astrist 
Blaj-Sibiu. Întâlnire cu membrii din Conducerea 
Centrală a Asociaţiunii ASTRA Prof. Univ. dr. Dumitru 
Acu – Preşedintele Asociaţiunii; Prof. univ. dr. Elena 
Macavei, Prof. Ana Nafranita. Vizite la Palatul 
Asociaţiunii, Biblioteca ASTRA; Spectacol pe scena 
Palatului Astra susţinut de Ansamblul Folcloric „Vatra 
Satului” din Feşteliţa, Republica Moldova. Vizită la 
Muzeul de Arte Tradiţionale din Dumbrava Sibiului cu 
un spectacol pe scena în aer liber. La întoarcere, a avut 
loc întâlnirea cu membrii ASTRA din localitatea Axente 
Sever urmat de schimb de experienţă între oaspeţi şi 
gazde pe tema ASTRA şi tradiţia populară.  

Duminică, 20 iulie 2014 – Pelerinaj la 
Mănăstirea Râmeţ cu participare la slujba religioasă; 
Vizitarea Complexului Monahal Râmeţ urmată de 
drumeţie în Cheile Râmeţilor. După-amiaza, a avut loc 
întâlnirea cu astrişti din comunele Crăciunelul de Jos şi 
Bucerdea Grânoasa. Spectacolul folcloric al micilor 
basarabeni s-a desfăşurat la Complexul Turistic din 

Bucerdea, bucurându-se de sprijinul generos 
al d-lui primar Ioan Aldea.  

Luni, 21 iulie 2014: Vizitarea 
obiectivelor cultural-istorice emblematice ale 
Blajului: Catedrala Sfânta Treime, Câmpia 
Libertăţii, Muzeul de istorie „Augustin 
Bunea”, Staţiunea de Cercetare şi 
Dezvoltarea pentru Viticultura şi Vinificaţie 
Blaj – Dir. Ing. Dr. Liliana Tomoioagă. După 
amiaza a avut loc întâlnire cu membrii 
ASTRA – Cercul Timotei Cipariu Pănade la 
Cabana familiei Maria şi Gheorghe Zereş; 
Gazdele au oferit masa de prânz, 
bucurându-se de sprijinul material a d-lui 

primar ing. Ilie Frăţilă. Vizite la Şcoala din Pănade, Casa 
Ţărănească din Pănade şi Casa muzeu „Fraţii Brad”. 
Ziua se încheie la Căminul Cultural din Sâncel cu un 
program artistic, susţinut de copiii din Feşteliţa, primiţi 
cu multă căldură de d-l primar Ilie Frăţilă.  

Marţi, 22 iulie 2014. Vizitarea Castelului 
Medieval din Cetatea de Baltă, patronat de Liviu şi 
Claudiu Necşulescu, care au oferit o degustare de vinuri 
şi masa de prânz. A urmat apoi vizitarea Muzeului de 
Etnografic „Ioan Suciu” Cetatea de Baltă şi a Liceului 
Tehnologic din Jidvei, unde oaspeţii au fost primiţi cu 
multă căldură de d-na director Carmen Stan. La 
întoarcerea către casă (Blaj) a avut loc un schimb de 
experienţă cu membrii ASTRA – Cercul Ioan Bianu 
din Biia; (prof. Maria Suciu – preşedinte) vizitarea 
Muzeului de Etnografie şi Folclor din localitate (custode 
prof. Teodor Blaga) ziua încheindu-se cu un program 

A
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artistic, în sala Căminului Cultural din localitate, susţinut 
de oaspeţi şi gazde – membrii Ansamblului „Pe uliţa 
satului”, coordonatori Ilie şi Lenuţa Buja. Biienii au 
oferit oaspeţilor o agapă de neuitat.  

Miercuri, 23 iulie 2014 a fost ultima zi a 
Taberei, când a avut loc decernarea diplomelor ASTRA 
participanţilor şi organizatorilor; schimburi de suveniruri 
cu servirea mesei de prânz la Pensiunea „Man 
Prezident” (patron Cristina Man). Seara a avut loc Cina 
festivă la Restaurantul Târnavele Blaj – manager 
Claudia Ilieşiu, unde au fost prezenţi şi invitaţi de marcă 
ai Blajului: Fam. Dr. Mircea Frenţiu: Fam Dr. Ioan 
Sava, Fam. prof. Victor Mateş; Fam ing. Nicolae Puşcă 
de la Jidvei. Membri ai Astrei blăjene au făcut bilanţul 
acestor zile de tabără, din care a reieşit că ASTRA 
UNEŞTE ROMÂNII PENTRU TOTDEAUNA. 
Spectacolul susţinut de copii, prin cântece, dansuri şi 
jocuri populare (ostropăţ, horă, joc mare, şapte paşi, 
polka, alunelul, …. .) cântecul folcloric – Floare lămâiţă 
– au transmis căldura, dragostea şi voia bună a fraţilor 
noştri de dincolo de Prut, basarabeni.   

Parteneri în desfăşurarea Taberei „Acasă la noi” 
au fost: Primăria şi Consiliul Local Blaj; Biblioteca Jud. 
„Lucian Blaga „Alba; Muzeul de Istorie Alba; Centrul 
de Cultura „Augustin Bena” Alba; Biblioteca „Şcoala 
Ardeleană” Blaj; Muzeul de Istorie „Augustin. Bunea” 
Blaj; Primăriile din localităţile: Sâncel, Jidvei, Cetatea 
de Baltă, Crăciunelul de Jos, Mihalţ, Axente Sever – 
Sibiu; Despărţămintele Iaşi, Sibiu, Stremţ-Teiuş, Axente 
Sever – Sibiu precum şi Cercurile ASTRA ale 

Despărţământului „Timotei Cipariu” Blaj: Sâncel, 
Pănade, Biia, Jidvei, Cetatea de Baltă, Crăciunelul de 
Jos, Bucerdea Grânoasa, Mihalţ, care s-au implicat 
major în buna derulare a programului.  

Mulţumiri aducem sponsorilor – prin managerii 
lor – care au sprijinit financiar şi material, prin serviciile 
acordate, ca această tabără să se desfăşoare în condiţii 
optime: S. C. JIDVEI S. A.; S. C. APIDAVA SA Blaj; 
SCVV Blaj; S. C. MAN PRESIDENT SRL Blaj; 
HOTEL RESTAURANT TÂRNAVELE Blaj; S. C. 
CORINA SRL Blaj; S. C. AGROSERV COMP – 
MUGUREL Blaj; S. C. MONTANA POPA SRL Blaj; 
S C MARION SRL Blaj şi C. A. R. Teiuş.  

Un sprijin susţinut pe toată durata Taberei au 
venit de la gazdele Liceul Tehnologic Timotei Cipariu 
Blaj, prin dir. Carol Badea, minunata familie de dascăli, 
dir. . adj. Ioan Laţiu şi prof. Camelia Laţiu prin 
implicarea totală în buna desfăşurare a Taberei, 
secondaţi îndeaproape de prof. Cristina Tomotaş; prof. 
Maria Mărginean; şi prof. Alexandru Căpâlnean.  

La plecare, oaspeţii moldoveni au mulţumit 
pentru clipele petrecute la Blaj, care vor rămâne peste 
ani frumoase amintiri, dar şi punţi sufleteşti între fraţii 
români, uniţi în cuget. Totodată s-a lansat o invitaţie – 
Ca şi voi ardeleni, să veniţi „LA VOI ACASĂ în 
MOLDOVA” – să simţiţi căldura noastră, a fraţilor 
basarabeni.  

Ioan Mihălţan 

 
 

„ACASĂ LA NOI” 
 
ub acest generic, Despărţământul Asociaţiunii 
ASTRA al Blajului vestitei „Şcoli Ardelene” 
organizează, vară de vară, Tabere Estivale de 

Cultură şi Civilizaţie Românească pentru grupuri de 
copii din Republica Moldova. Oaspeţii din actuala 
vacanţă şcolară au fost membrii Ansamblului Folcloric 
al Copiilor „Vatra Satului”, alcătuit din 30 de elevi şi 
cadre didactice din Feştiliţa, comună din raionul Ştefan 
Vodă.  

În plăcutul şi instructivul lor periplul Transilvan 
au fost incluse drumeţii şi popasuri instructiv-educative 
în Cetatea Alba Iulia cu a sa Catedrală a Reîntregirii 
Neamului, cu Muzeul şi cu Sala Unirii; un pelerinaj la 
Mănăstirea Râmeţ; spectacole folclorice urmate de 
vizitarea Catedralei „Sfânta Treime” din Blaj şi a 
Câmpiei Libertăţii de la 1848, a Castelului Cetatea de 
Baltă, a Sibiului medieval cu ale lui muzee naţionale 
Brukenthal şi ASTRA din Pădurea Dumbrava, precum 
şi a comunelor Crăciunelul de Jos, Bucerdea-Grânoasa, 
Jidvei, Sâncel-Pănade, Biia, Mihalţ şi Axente Sever.  

Pe Valerica, una dintre fetiţele-şcolare ale acelui 
sat din „Ţara românilor de dincolo de Prut”, am auzit-o, 

citindu-i unei colege, ce le-a scris părinţilor şi fraţilor săi 
pe ilustrata care înfăţişa Cetatea Alba Iulia: „Între 
zidurile ei au vegheat luptătorii daci ai regelui 
Decebal şi cei ai oştirile romane ale împăratului 
Traian, precum şi vitejii preamăritului voivod Mihai 
Viteazul, cel dintâi unificator al vorbitorilor limbii 
române din cele trei provincii istorice: Muntenia, 
Moldova şi Transilvania; aici au fost schingiuiţi şi 
omorâţi Horea, Cloşca şi Crişan, tribunii moţilor 
răsculaţi; aici românii transilvăneni au glăsuit, la 1 
Decembrie 1918, Unirea cea Mare; aici am auzit 
recitată de un pui de ardelean, îmbrăcat româneşte, 
ca pe la noi în sat, „Doina” lui Eminescu, cu ale sale 
versuri „De la Nistru pân’ la Tisa/ Tot românu 
plânsu-mi-s-a, / Că nu mai poate străbate/De-atâta 
străinătate…”. E tare „fain” în vizită la aceşti buni, 
frumoşi şi cumsecade oameni ai Ardealului, 
vorbitori ai unei limbi româneşti atât de adevărate! 
Îmi este tare dor de voi, de sat şi de oamenii lui! Cu 
bine! A voastră fiică, pe deplin românizată!” 

 
Ioan Vulcan-Agniteanul 

S
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SIMPOZION NAŢIONAL „SIMION BĂRNUŢIU” – 150 ANI 
 
a invitaţia domnului profesor Liviu Dârjan, 
preşedintele Despărţământului ASTRA 
„Fraţii Popeea” Săcele, am participat în 

zilele de 20-21 iunie 2014 la o manifestare de 
excepţie: Simpozionul Naţional „150 de ani de la 
moartea cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu 
(1808-1864)”.  

Evenimentul de o înaltă ţinută academică a 
avut loc vineri, 20 iunie 2014, la sediul Bibliotecii 
Judeţene „George Bariţiu” din Braşov, bucu-
rându-se de sprijinul Consiliului Judeţean Braşov şi 
de colaborarea instituţiilor de Cultură din Săcele şi 
Braşov.  

La reuniune au fost invitaţi 
reprezentanţi ai Academiei Române şi 
cercetători avizaţi din Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Suceava, Blaj şi Braşov ai 
vieţii şi activităţii omului politic şi 
gânditorului român.  

În cadrul Simpozionului au 
susţinut comunicări ştiinţifice: prof. dr. 
Ioan Chindriş – directorul Bibliotecii 
Academiei Române – Cluj-Napoca: 
 „Comemorarea unui spirit înalt 
– Simion Bărnuţiu”; prof. univ. dr. 
Niculina Iacob – Universitatea „Ştefan 
cel Mare”, Suceava: „Limbajul 
dreptului public românesc la Simion 
Bărnuţiu”; prof. Silvia Pop – preşedinte 
al Desparţământului ASTRA „Timotei 
Cipariu” Blaj, jud. Alba: „Bărnuţiu şi Blajul”; prof. 
dr. Vasile Oltean – directorul Muzeului Primei 
Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului: „Geneza 
Imnului Nostru Naţional”.  

Manifestarea a scos în evidenţă rolul marelui 
luptător patriot pentru cauza naţională a românilor. 
„Discursul de la Blaj al lui Simion Bărnuţiu este un 
text viu şi astăzi. Îl putem deschide cu folos toţi cei 
interesaţi de destinul exemplar al Ardealului, fie ei 
români sau unguri. Profetul de la Blaj poate oferi 
răspunsuri corespunzătoare şi pentru unii şi pentru 
alţii.” (Ioan Chindriş) 

Prof. Silvia Pop relevă locul şi rolul lui 
Simion Bărnuţiu în organizarea Adunării Naţionale 
din ziua de 15 mai 1848 la Blaj.  

Asociaţiunea ASTRA a preluat după 1990 
tradiţia şcolară de a sărbători ziua de 15 mai în 
colaborare cu elevii, profesorii şi elita blăjeană. 
Blajul cinsteşte memoria lui Simion Bărnuţiu: o 

stradă îi poartă numele, iar şcoala din Tiur se 
numeşte  „Simion Bărnuţiu”. În fiecare an la 
începutul lunii mai şi în octombrie în cadrul 
manifestărilor şcolilor Blajului, personalitatea lui 
Simion Bărnuţiu este evocată în cadrul solemn. 
Discursul este readus în memoria dascălilor şi 
elevilor cu îndemnul fierbinte care este formulat în 
finalul discursului: „Uniţi-vă toţi cu poporul ca să 
nu rătăciţi.” 

Cuvântul de închidere a lucrărilor este rostit 
de prof. Liviu Dârjan, preşedintele 
Despărţământului ASTRA „Fraţii Popeea” Săcele 
care acordă diplome de onoare în semn de respect 

şi recunoştinţă personalităţilor care au contribuit la 
realizarea acestui eveniment.  

Evenimentul născut din iniţiativa 
Despărţământului „Fraţii Popeea” Săcele, a 
preşedintelui prof. Liviu Dârjan, a transmis mesajul 
suprem al ASTREI – promovarea valorilor 
româneşti.  

Ne-a impresionat puternic entuziasmul şi 
dăruirea astriştilor, colaboratorilor şi susţinătorilor. 
Am aflat cuvinte pline de recunoştinţă la adresa 
domnului Constantin Zavarache, vicepreşedintele 
ASTRA – Săcele şi statornic binefăcător al 
Despărţământului „Fraţii Popeea” Săcele.  

Mulţumiri şi felicitări pentru domnul Liviu 
Dârjan, devotat animator al ASTREI, organizator al 
unor evenimente culturale de înaltă pulsaţie 
patriotică.  

Silvia Pop 

L 



Astra blăjeană, nr. 3 (72), septembrie 2014 75

ZILE DE SEPTEMBRIE, 2014, LA BIIA 
 

n fiecare an, la începutul lunii septembrie (6-7 
septembrie, 2014), biienii se adună cu mare bucurie 
la Zilele de sărbătoare ale satului natal, unde pot afla 

realizările Asociaţiei „Fiii satului Biia” pe o perioadă de 
un an, propun şi iau decizii privind obiectivele 
Asociaţiei pentru anul ce urmează.  

Toate acestea se petrec în cadrul Adunării 
generale a Asociaţiei, unde toate documentele financiare 
pot fi văzute de fiecare membru în revista „Cronica de la 
Biia”. .  

În dimineaţa zilei de 6 septembrie 2014, la ora 9, 
Ioan Biianu – preşedintele Asociaţiei „Fiii satului Biia”, 
a deschis şedinţa Adunării generale, a urat celor prezenţi 
„Bun venit!” şi a propus apoi un moment de reculegere 
pentru toţi fiii satului trecuţi la cele veşnice.  
 

 
 
După ce Florin Mărginean – vicepreşedintele 

Asociaţiei, a prezentat programul celor două zile de 
sărbătoare, Ioan Biianu a cerut celor prezenţi să 
urmărească în revista „Cronica de la Biia” documentele 
Asociaţiei, veniturile şi cheltuielile, prezentându-le şi 
supunându-le la vot.  

Documentele au fost votate în unanimitate 
datorită transparenţei cu care se lucrează în cadrul 
Asociaţiei.  

A mulţumit Asociaţiilor „Biana” şi SC „Novia” 
pentru sprijin, precum şi tuturor celor care prin munca 
lor au făcut ca aceste zile de septembrie să rămână de 
neuitat.  

Sabău Nicolae – noul preşedinte al Fundaţiei 
„Ioan Sălcudean” a prezentat modul de desfăşurare al 
Şezătorii literare de la Biblioteca Fundaţiei.  

 Eu am apreciat contribuţia familiei Biianu la 
realizarea frumoaselor coperte şi al editării revistei, 
precum şi a geologului Dulău Aurel, din Cluj, pentru 
corectura articolelor primite spre editare. Am mulţumit 
Elenei Burja, lui Vasile Burja şi lui Zudor Laurenţiu 
pentru ajutorul acordat la desfăşurarea activităţilor 
culturale ale Cercului ASTRA „Ion Bianu” Biia şi ale 
Asociaţiei „Fiii satului Biia”.  

Pentru că anul 2014 a fost declarat de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial 
euharistic şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri 
Brâncoveni; pentru că se împlinesc în acest an 300 de 
ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod 
Constantin cu cei patru fii ai săi, Sfinţii Constantin, 
Ştefan, Radu şi Matei, şi a Sfântul Ianache sfetnicul, am 
considerat că la întâlnirea fiilor satului nostru e bine să 
aducem un pios omagiu jertfei pentru credinţă şi neam 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Sceneta „Jertfa Brâncove-
nilor” – autor Elena Dinu-Gavrilă, jucată de patruspre-
zece elevi biieni, am dedicat-o celor prezenţi la Aduna-
rea generală a Asociaţiei, în special Colonelului în 
rezervă – Cheslerean Nicolae, care a împlinit venerabila 
vârstă de 90 de ani.  

Preotul paroh Lucian Feşteu a mulţumit lui Dum-
nezeu pentru toate şi biienilor pentru frumoasa primire 
în noua parohie.  

Consilierul local PDL Bărbat Emil a arătat reali-
zările Consiliului Local şi Primăriei Şona: modernizarea 
Căminelor culturale din Şona şi Lunca Târnavei, asfal-
tarea drumurilor la Şona, canalizare, asfaltare şi constru-
irea unui Cămin pentru bătrâni la Biia – toate în curs de 
desfăşurare.  

Preşedintele Asociaţiei „Fiii satului Biia”, dl Ioan 
Biianu a propus discuţii libere şi a acordat d-lui Col. (R) 
Cheslerean Nicolae o diplomă, „la împlinirea venerabi-
lei vârste de 90 de ani, în semn de aleasă preţuire pentru 
excepţionala contribuţie la promovarea valorilor satului 
natal şi a dragostei neţărmurite faţă de neamul româ-
nesc”. Apoi a oferit câte un buchet de flori doamnelor 
profesoare: Pop Marioara şi Eugenia Hârceagă – la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, d-nei Elena Biianu şi 
Mariei Suciu, pentru munca depusă în cadrul Asociaţiei.  

 
 

Î
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S-a cântat „La mulţi ani” celor trei sărbătoriţi, 
apoi elevii au prezentat sceneta „Jertfa Brâncovenilor” 
stârnind patriotismul în sufletele spectatorilor, fiind 
apreciaţi cu aplauze şi daruri din partea Asociaţiei „Fiii 
satului Biia”. Pentru o realizare reuşită a scenetei, 
pregătirile au durat două săptămâni, timp în care eu am 
repetat sceneta împreună cu elevii acasă la mine, iar dna 
profesoară Marioara Pop (membră ASTRA) a îmbună-
tăţit recuzita pentru micii actori.  

 
 
În încheierea Adunării generale a Asociaţiei, dl 

col. (r) Cheslerean Nicolae a recitat frumoasa poezie 
„Nunta Zamfirei” de George Coşbuc.  

Expoziţia fotografică a d-nei Biianu Elena, cu 
imagini minunate din natură, a dovedit şi de această dată 
talentul şi pasiunea d-nei Biianu, a încântat ochiul privi-
torului prin claritatea fotografică şi frumuseţea naturii 
surprinse prin diverse locuri din ţara noastră.  

Pe lângă expoziţia fotografică, biienii au putut 
vizita şi expoziţia etnografică a meşterului popular 
Dulău Nicolae (Nizu) şi cea a Clasei de ţesut şi cusut – 
îndrumător Elena Burja.  

 

 
A urmat o masă în familie, biienii au luat parte la 

activitatea sportivă: meci de fotbal – tineret şi adulţi, de 
unde biienii au ieşit învingători.  

Prima zi de sărbătoare s-a încheiat cu Şezătoarea 
literară, la Biblioteca Fundaţiei „Ioan Sălcudean”.  

După un moment de reculegere în memoria d-lui 
Ioan Sălcudean, noul preşedinte al Fundaţiei, Sabău 
Nicolae, a vorbit despre dorinţa unchiului său de a lăsa 
urmaşilor din familie, dar şi biienilor posibilitatea de a 
cunoaşte cât mai multe şi a se informa din valoroasele 
cărţi strânse cu mare plăcere şi multă trudă în biblioteca 
ce-i poartă numele. A dat apoi cuvântul dnei Silvia Pop 
– preşedinta Asociaţiunii ASTRA – Despărţământul 
„Timotei Cipariu” Blaj – care a făcut o frumoasă şi 
bogată prezentare a revistei „Cronica de la Biia” Nr. 
8/2014. Într-o linişte deplină, cei prezenţi, obişnuiţi cu 
frumoasele expuneri ale dnei Silvia Pop, au absorbit 
parcă fiecare cuvânt frumos ticluit în prezentarea revis-
tei. A adus laude d-lui Ioan Biianu – fondatorul revistei 
şi colectivului de redacţie al revistei: Florin Teodor 
Mărginean /director), Maria Suciu (redactor-şef), Aurel 
Dulău (redactor-şef adjunct), Dumitru Frăcea (redactor- 
şef adjunct), pentru strădania de a edita an de an această 
revistă care scoate în evidenţă preocupările oamenilor de 
a ridica nivelul social şi cultural al satului.  

Dna Ana Hinescu – fost director al Bibliotecii 
Municipale „Şcoala Ardeleană” Blaj, azi pensionară, 
autoare a multor cărţi cu caracter istoric, a făcut aprecieri 
pozitive asupra revistei „Cronica de la Biia”, precum şi 
rolului cărţii în viaţa omului, a rolului binefăcător al Bi-
bliotecii Fundaţiei „Ioan Sălcudean” pentru viaţa satului.  

Dl Ioan Biianu a vorbit despre etapele şi efor-
turile făcute de colectivul de redacţie al revistei pentru ca 
an de an calitatea acesteia să fie tot mai bună. A făcut un 
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COLOCVIILE LITERARE – ION AGÂRBICEANU  
 
criitorul Ion Agârbiceanu ne dă prilejul ca şi în 
această toamnă să ne reunim toţi astriştii la 
Cenade. E locul unde a văzut lumina zilei, în 12 

septembrie 1882, unde a crescut, a copilărit şi a 
simţit primii fiori ai bucuriei de a trăi la adierea 
blândă a vântului, la susurul molcom al izvorului, 
e locul ideal de a-l omagia pe „sfântul părinte al 
literaturii romane”.  

Acest eveniment omagial s-a organizat la 
iniţiativa Cercului Astra Cenade „Ion Agârbicea-
nu” cu sprijinul Despărţământului „Timotei Cipa-
riu”, Blaj şi a Primăriei Cenade. S-a desfăşurat la 
Şcoala Gimnazială din Cenade care îi poartă 
numele cu atâta cinste, sub ocrotirea spirituală a 
scriitorului omagiat, chipul său fiind martor la 
toată manifestarea. Primirea oaspeţilor a avut loc 
la ora 10. Manifestarea a debutat cu un moment 
de depunere de flori şi jerbe la bustul scriitorului. 
Colocviile literare s-au derulat după ascultarea imnului 
Astrei cu un cuvânt de bun venit adresat de către 
preşedinta cercului Astra Cenade, Livia Breaz, primarul 
comunei, Ilie Neamţu şi directorul Şcolii Gimnaziale 
„Ion Agârbiceanu”, Ilie Blaga. Nelipsită de la acest 
eveniment şi sufletul manifestării a fost doamna Silvia 
Pop care a făcut o amplă prezentare a activităţii 
scriitorului în cadrul Asociaţiunii Astra şi rolul acesteia. 
Pregătită ca întotdeauna cu o expoziţie de carte 
„Agârbiceanu” şi cu o prezentare remarcabilă doamna 
Ana Hinescu ne-a onorat cu prezenţa, ca întotdeauna. 
Profesoara de limba română, Livia Breaz, a prezentat 
rolul şi locul lui Ion Agârbiceanu în literatura şi cultura 
românească.  

Au fost prezente cercurile Astra din zona Blaj: 
Cercul Astra „Ion Biianu”, Valea Lungă, preşedinte 
Călina Comşa, Cercul Astra „Aron Cotruş” Cergău 
Mare, prezent printr-o delegaţie numeroasă formată din 
doamna director al Şcolii Gimnaziale „Aron Cotruş”, 
Claudia Raşcovici, profesoara de Limba Română, 
Codruţa Petrinca, preşedintele cercului Astra, Ion 
Mărginean, prof. Alexandru Mărginean şi doamna 
primar a comunei, Lenuţa Aldea. De la Pănade au fost 
prezenţi domnii Gheorghe Zereş şi Ion Raţiu, 

reprezentanţi ai cercului Astra „Timotei Cipariu”. Cercul 
Astra „Ion Biianu”, Biia reprezentat de doamna 
preşedintă, Maria Suciu şi soţii Mărioara şi Grigore Pop. 

Membrii cercului Astra Cenade, 
cadre didactice şi angajaţii 
primăriei, au fost gazdele 
evenimentului.  

S-au împărtăşit gânduri de 
aleasă preţuire la adresa 
scriitorului şi a activităţii sale şi 
importanţa activităţii cercurilor în 
fiecare comunitate, de către toţi 
membrii prezenţi.  

Ion Agârbiceanu s-a impus 
prin activităţile vaste îndreptate în 
direcţii multiple pe care le-a 
desfăşurat de-a lungul a şase 
decenii. De sub pana sa ies poezii, 

povestiri, scrieri memorialistice, studii de istorie şi 
critică literară, articole culturale, politice şi ecleziastice. 
În acelaşi timp scriitorul ţine conferinţe, pe cele mai 
variate teme, cuvântări politice şi panegirice.  

În opera lui Agârbiceanu predomină proza de 
inspiraţie rurală. Lumea scriitorului descrisă în opera sa 
a fost cea „de acasă”, precis conturată etnografic, istoric 
şi lingvistic. Este zona câmpiei ardelene, a bazinului 
aurifer al Ţării Moţilor, a ţinuturilor din jurul Sibiului. El 
a surprins în scrierile de mai mică sau mai mare 
respiraţie, tot ce era aspru şi sumbru în mediul rural 
ardelenesc. Eugen Lovinescu evidenţia mai presus de 
orice „un cald idealism, o sfântă iubire de ai săi, de cei 
umiliţi, de cei tăcuţi, cărora le dă glas ca să-şi spună 
necazul şi durerea”. El şi-a asumat rolul de misionar, de 
apostol în scrierile literare şi în publicistică, de 
luminător. S-a relevat ţinuta etică, moral-educativă a 
povestirilor şi nuvelelor sale. Opera sa încearcă să 
răspundă unor nevoi curente ale omului de la ţară, 
oferind soluţii, sfătuind şi îndemnând la o apropiere mai 
puternică de şcoală, de cultură, de cartea scrisă, de o 
nouă înţelegere a rolului intelectualilor, potrivit cu 
dezideratele Astrei, în conducerea căreia era cooptat. 
Speranţa, credinţa în ideal şi cel mai adesea, încrederea 
în Cel de Sus susţin acest calvar înduioşător al unor 
existenţe traumatizate, ajunse de cele mai multe ori în 
zonele cele mai de jos ale existenţei umane.  

Ion Agârbiceanu este scriitorul din care s-au 
hrănit şi s-au format ca oameni sute de generaţii la proza 
molcomă, sfătoasă şi plină de învăţăminte, chibzuinţele 
acestui venerat dascăl al poporului, care şi-a dăruit 
întreaga sa existenţă acestor suflete, dezvăluirii 
necazurilor lor de fiecare zi, scăldându-se în dulcea 
lumină a idealităţii şi a credinţei.  

Prof. Livia Breaz 
Preşedinte Cerc Astra Cenade 

S
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SĂRBĂTOAREA COMUNEI CRĂCIUNELUL DE JOS ÎN IMAGINI 
Duminică, 28 septembrie 2014

 

Dezvelirea şi sfinţirea Monumentului Eroilor

 

Regal folcloric, organizat de Ina Tudoran, 
fiică a satului

 

  

Inaugurarea Parcului. 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestare patronată de Primăria 
Comunei, primar Lenuţa Bubur
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UN DECENIU DE ÎNFRĂŢIRE! 
 

ata că a trecut un deceniu de la înfrăţire! 
În urmă cu 10 ani, la data de 07. 05. 2004, a 

avut loc la Blaj, în sala de şediţe a Primăriei, 
înfrăţirea dintre Asociaţiile A. A. A. Filiala Torino, Italia 
şi A. R. P. I. A Filiala Blaj. Atunci s-a semnat actul 
înfraţirii de către preşedinţii celor două asociaţii.  

Toţi arpiştii purtau uniforme, steaguri, insigne, 
medalii, dar şi un zâmbet de mândrie că şi-au apărat ţara 
cu maneta, acolo sus în ceruri.  

Activitatea dintre cele două asociaţii a fost bogată 
şi diversificată datorită inimoasei doamne, Adelina 
Mărginean, preşedinta A. R. P. I. A, Filiala Torino şi a 

domnului Laurenţiu Mărginean, preşedintele A. R. P. I. 
A, Filiala Blaj.  

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria 
Aeronauticii, Filiala Blaj a înmânat DIPLOME DE 
EXCELENŢĂ, la un deceniu de la înfrăţire, membrilor 
A. R. P. I. A. în semn de aleasă preţuire pentru pasiunea 
şi dăruirea dovedită în promovarea relaţiilor de înfrăţire 
şi prietenie între A. R. P. I. A. FILIALA BLAJ şi A. A. 
A. FILIALA TORINO.  

Doresc mulţi ani de colaborare şi prietenie între 
membri A. R. P. I. A! 

Prof. Călina Comşa 
Secretar A. R. P. I. A, Filiala Blaj  

 

 
 

SIMPOZIONUL CU TEMA  
„BLAJUL DIN PERSPECTIVĂ SUD-EST EUROPEANĂ” 

 
e aflăm la Blaj, păşind cu emoţie şi sfioşenie pe 
urmele vrednicilor noştri antecesori care au 
făurit Mica Romă, locul unde au luat naştere 

generoasele idealuri umaniste şi ale moralei creştine. 
Transilvania, şi mai ales Blajul, este locul unde s-a 
format, în secolul al XVIII-lea, conştiinţa naţională 
românească. Aici sunt depozitate vechile tradiţii 
daco-romane şi creştine ale românilor, dar în acelaşi 

timp Transilvania este şi promotoarea emancipării 
naţionale şi a specificului românesc.  

Dar diversitatea riturilor trebuie respectată, într-o 
lume dornică de înţelegere şi dialog. Romanitatea, 
ortodoxia şi tradiţia bizantino-slavă sunt pilonii pe care 
s-a clădit specificul românesc, revigorat prin augmen-
tarea moştenirii latinităţii, după reluarea legăturilor 
directe, instituţionale cu Roma, în jurul anului 1700.  

I

N
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Vineri, 26 septembrie 2014, ora 10. 00, a avut loc 
la Biblioteca Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, la 
iniţiativa doamnei Lia Chisacof, simpozionul cu tema 
„Blajul din perspectivă sud-est europeană”.  

Au participat: 
Prof. Dr. Nicolae-Şerban Tanaşoca, Directorul 

Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei 
Române – Încercările aromânilor de unire cu 
biserica Romei 

Prof. Dr. Vasile Frăţilă (Universitatea de Vest, 
Timişoara) – Învăţaţii blăjeni despre dialectul 
istro-român 

Dr. Petre Guran (Institutul de Studii Sud-Est 
Europene al Academiei Române) – Comunitate de 
mărturisire şi etnie în creştinismul antic 

Dr. Cristina Codarcea (Institutul de Studii 
Sud-Est Europene al Academiei Române) – Rolul 
învăţământului catolic în Balcani 

Dr. Ovidiu Olar (Institutul Nicolae Iorga al 
Academiei Române) – Episcopul Inochentie Micu, 
Cavaler şi Prefect Suprem pentru Dacia al Ordinului 
„Constantinian” al Sfântului Gheorghe 

Dr. Cătălina Vătăşescu (Institutul de Studii 
Sud-Est Europene al Academiei Române) – 
Consideraţii asupra etnonimelor din spaţiul sud-est 
european în lucrarea lui Ion Budai Deleanu, De 
originibus populorum Transylvaniae 

Dr. Lia Chisacof (Institutul de Studii Sud-Est 
Europene al Academiei Române) – Limba greacă în 
diacronie în preocupările lui Timotei Cipariu 

Dr. Dana Mihaela Zamfir (Institutul de 
Lingvistică Iorgu Iordan al Academiei Române) – 
Elementa Linguae Daco – Romanae sive Valachicae. 
Fonetica graiurilor transilvănene şi notarea ei în 
alfabet latin la sfârşitul secolului al XVIII-lea 

Alina Oprean 
 
 

FAŢĂ-N FAŢĂ...  
FRUMUSEŢEA SPIRITUALĂ A ROMÂNILOR DIN MUREŞ ŞI VOIVODINA 

 
„Cât e Banatul de mare / Sat ca Toracul nu are, / Că-i sat mare şi bogat / Lângă Bega-i aşezat...” (Folclor) 

 
n primele zile ale acestei toamne, am avut 
bucuria şi privilegiul să însoţesc ansamblurile 
folclorice „HODĂCEANA” (de-acum vechi şi 

îndrăgiţi de-ai noştri prieteni) şi „DOINA 
MUREŞULUI” de la Reghin. A fost un scurt dar 
plăcut şi instructiv turneu artistic în Serbia vecină.  

S-a răspuns, cu mult interes, invitaţiei făcută 
mureşenilor de către Asociaţia Culturală a 
românilor din Torac, preşedinte domnul Mircea 
Lelea. Cele două ansambluri reunite au mai 
susţinut un spectacol şi în localitatea Dolovo 
(Doloave) la invitaţia domnului Lucian Danilov, şi 
domnia sa un veritabil ambasador al întăririi 
relaţiilor culturale dintre românii din Voivodina şi 
cei din Ţara-mamă.  

 

 
 

Deplasarea a fost posibilă, în primul rând, 
datorită sprijinului oferit cu generozitate de către 
doamna Maria Precup, primarul iubitor de cultură 
şi de unitate a naţiei, de la Reghin. Acestei doamne 
i se cuvin onorante mulţumiri şi întreaga noastră 
gratitudine. Gazdele s-au dovedit şi ele amfitrioni 
de nota 10, oameni minunaţi care se preocupă cu 
pasiune de păstrarea identităţii semenilor de-acolo, 
din Banatul sârbesc, unde valorile spiritualităţii 
româneşti au rădăcini viguroase iar acum, iată, ele 
se află pe mâini tinere şi responsabile.  

Vineri 5 septembrie 2014. La ceasurile 
înaintate ale după-amiezii, fără prea mari probleme, 
trecem graniţa. Suntem de-acum în Serbia. Ne 
întâmpină, aşteptăndu-ne cu interes, un domn tânăr, 
binefăcut, cu privirea senină şi inteligentă. Este 
Mircea Lelea, personalitate civică şi artistică, omul 
care a invitat pe artiştii (de toate vârstele) de la 
Hodac şi Reghin la Festivalul Cultural de la 
Toracul-Mic, o localitate răsărită din Banatul 
sârbesc, pe care unii, din repezeală, au confundat-o 
cu... Timocul (de pe respectiva Vale). Errare 
humanum est! (lat. „A greşi e omeneşte”). Nu. 
Toracul-Mic, nu-i pe Valea Timocului, ci este un 
sat cu buni români, de obârşie ardeleană, în 
Provincia Autonomă. Voivodina. Suntem curioşi 
a-l cunoaşte mai îndeaproape. Mircea ne-o prezintă 
pe colaboratoarea domniei sale, domnişoara Emina 
Roşu, o fată delicată, chipeşă, comunicativă şi 

Î
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apropiată de noi. O admirabilă gazdă care ne-a 
însoţit permanent de la sosirea şi până la plecarea 
noastră. Ne bucurăm împreună că ne-am cunoscut 
într-un început de toamnă bogată în ploi dar şi-n 
evenimente culturale. Ajungem, după scurt timp, în 
comuna (orăşel în toată regula). Jitişte. Hotel 
civilizat. Dacă nu vorbeşti limba sârbo-croată cu 
personalul de-aici, cu alte limbi n-ai a te descurca 
(nici măcar cu... engleza!). Ce-i de făcut?! Noi îi 
avem însă aproape pe Emina şi Mircea, excelenţi 
translatori care ne scot, nu odată, din fugarele 
încurcături „lingvistice” inerente turneului nostru 
prin Serbia.  

Sâmbătă, 6 septembrie 2014. Pornim la drum 
cu „libelula”, noastră asemenea unei „lebede” 
rătăcitoare (de fapt, un autocar second-hand de vreo 
46 de anişori)! Ne îndreptăm spre Novi Sad. 
Câmpii întinse şi mănoase cultivate mai ales cu 
porumb, cât vezi cu ochii, dar şi cu floarea-soarelui. 
Şosele înguste asfaltate şi binişor întreţinute. La 
Zrenianin (Bechicerec) ne „sperie”, o coloană de 
tyruri care aşteaptă şă fie „uşurate” de povara 
materiei prime adusă la o mare fabrică de ulei de 
aici. Cât or sta ăştia la coadă, doamne? Ne 
intersectăm şi cu autostrada ce te duce la Belgrad. 
Întrăm în Novi Sad (Noua livadă). Oraş mare, 
frumos, de-a dreptul cosmopolit. Admirăm 
Dunărea şi măreţia podurilor refăcute cu banii 
acelora ce le-au „mântuit” (dărâmat) atunci, în 
nefericitul an ce încheia secolul XX. Păcat. Timpul 
trece... dar rănile (mai ales cele morale) cu greu se 
cicatrizează. Într-o mare piaţă, lângă impunătorul 
templu catolic, facem cunoştinţă cu domnul Ionel 
Stoiţ – publicist, poet şi umorist. Domnia sa deţine 
o funcţie importantă. Ne vorbeşte coningător şi 
documentat de grija cu care românii noştri din 
Voivodina îşi apără fiinţa şi identitatea lor. Sunt 
liberi să o facă, legea le dă dreptul, fără a-i 
împiedica sau a-i constrânge cineva (cum mai 
merge uneori vorba pe la noi...). De ce? Noi 
credem în certitudini şi nu în manipulări! Ofer 
domnului Stoiţ câte un exemplar din colecţia 
revistei „România Turistică” (care apare la Bran) şi 
o carte de vizită cu chipul lui Mihai Eminescu 
(1850-1889) şi reproducerea unei strofe din Glossă, 
plus poezia „Şi dacă...”. Ne aflăm într-un cunoscut 
şi important oraş al Serbiei. Noi suntem români 
sosiţi de pe Valea Mureşului, de diferite vârste şi 
ocupaţii. Am venit purtaţi de limbajul comun al 
artei la cei care ne-au invitat în numele aceluiaşi 
limbaj peren, ei fiind o minoritate românească 
activă, trăitoare în Serbia vecină. Oare versurile: 
„Şi dacă norii deşi se duc / De iese-n luciu luna / E 

ca aninte să-mi aduc / De tine-ntodeauna”. Sunt ele 
actuale? Se potrivesc situaţiei în contextul dat? 
Meditaţi. Eu cred că dragostea poate acoperi 
timpurile ca o prelată binefăcătoare şi protectoare 
orcărei situaţii. Domnul Stoiţ ne oferă cu 
amabilitate cartea sa „Hai cu minie în coşie”, poezii 
satirice în grai bănăţean, apărută la editura 
TIBISCUS, în 2002. Mă amuză umorul de calitate 
al autorului. Ia, auziţi oameni buni: „Frundză verge, 
frunză-n foi / Grele vremuri îs la noi / Şi cu pacea 
lor tăcută / Toată lumea aşa cântă: „Frundză verge 
de urzici / Noi avem salarii... mari! / Şi iar frundză 
dă dudău / Şi-o să fie şi mai... bine! / Fără 
comentarii şi întâmplătoare asemenări de pe aiurea. 
Zău?! Bade, nu şuguieşti? vorba lui Ion Creangă.  

Seara, pe la ora 20, 00, mare spectacol, mare. 
Ansamblul folcloric „HODĂCEANA”, cu 
redutabilele sale turnee prin Franţa, Elveţia sau 
Italia, se mobilizează plenar. „Libelula” (autocarul 
alb) e „uşurată” de povara câtorva rânduri de 
costume populare, bâte, furci, coase cu lama din 
lemn, ustensile din „recuzită” cărate până aici cu 
grijă. Afară plouă. Vor veni spectatorii? Avem 
emoţii. Poate. Sala Casei Culturale din Toracul Mic 
e impunătoare. Peste 700 de locuri. Scena 
supradimensionată. Suntem în inima satului 
Toracul-Mic. Aici s-au stabilit (cu forţa) primii 
colonişti veniţi de pe Crişuri, în vremea împărătesei 
Maria Tereza, din localitatea Serdin sau Frumuşeni, 
undeva pe la jumătatea secolului al 18-lea. S-au 
instalat oamenii pe malul râului Bega, prin nişte 
mlaştini, clădindu-şi „cu lacrimi şi sudoare” sălaşul 
familiilor lor oropsite.  

Şi de-atunci încolo, ţine-te cultură, tradiţie 
românească. Cu preoţii şi dascălii lor în frunte, au 
format mândre coruri, echipe de dansuri populare, 
de teatru şi recitatori. Şi toate, în limba şi legea lor 
creştin-ortodoxă românească şi mulţi ani va străluci 
aici Soietatea muzicală „Lira”. Tradiţie, obiceiuri, 
într-un cuvânt – identitate asumată. Sosesc 
spectatorii. Figuri deschise, bărbaţi şi femei de 
diferite vârste. Sunt şi câţiva copii. Mă amestec 
printre spectatori. Nu ştiu cine sunt eu. Bănuiesc 
însă că vin din România după cocarda tricoloră 
ce-o port pe piept în dreptul inimii. Le ofer, mai 
ales doamnelor şi copiilor, pe „Eminescu”. Îi văd 
şi-i simt că se bucură. Sala nu se umple dar 
estimăm că e aproape pe trei sferturi acoperită. Eu 
împart, în continuare, versurile lui Eminescu şi 
numere din colecţia revistei „România Turistică”. 
Începe spectacolul: Faţă-n faţă Torac-Hodac. 
Identitate lingvistică cu rimă... „îmbrăţişată”. 
Hodăcenii ţin la linia care a despărţit pe vremuri 
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democraţia (a se citi „comunismul”) de seriozitatea 
hodăcenilor (a se citi „muncă şi activitate 
culturală”). Creaţia autentică e la ea acasă. O 
îmbrăţişare scăldată în aleanuri. Doamna Maria 
Pop, profesoara plină de har şi înţelepciune de la 
Hodac, deschide spectacolul glăsuind c-o voce 
tânără şi binearticulată. Cuvânt împreună de bun 
găsit adresează publicului torăcean domnul Ilie 
Frandăş de la Reghin. Se adresează firesc, calm, cu 
adevărat româneşte şi omeneşte închinând 
asistenţei cuvinte alese pline de a simţire şi de-o 
afectivitate aparte. Domnul Frandăş, cu statura-i 
impunătoare de adevărat român de pe Mureş şi 
Târnave e atât de apropiat şi de convingător de 
parcă i-ar cunoaşte pe torăceni de când îi lumea 
asta şi pământul. Hodăcenii îşi încep jocul ca pe o 
binecuvântare acordată locului. Ei îi au în frunte, 
ca-ntodeauna, pe neobosiţii şi valoroşii lor 
„primaşi”, soţii Cornelia şi Eugen Butilcă, simbol 
unic şi inconfundabil al iscusiţilor în hărnicie şi 
talent, români adevăraţi de pe fermecătoarea Vale a 
Gurghiului, acolo unde zânele bune aduc înzestrare 
pe fruntea pruncilor dintru început, încă de la 
naştere. Revărsare de splendoare înveşmântată în 
straie de vis, torent de artă coregrafică sub bagheta 
fermecată a simpaticului, neobositului şi 
talentatului domn Dumitru Bucin (Tică). Sala 
aplaudă frenetic. „Mândre costume, mai au, măi” 
aud în dreapta mea. „Sunt lucrate de mâna lor”, 
completez eu, fără a fi abilitat a o face. Nu-i bai. 
Clacă la cosit. Jinarsul e „monedă forte” la Hodac 
şi la înălţimea cuvenită calităţilor licorii respective. 
Apar şi tinerii liceeni de la Colegiul Naţional „Petru 
Maior” din Reghin. Ansamblul „Doina Mureşului”, 
este coordonat atent şi profesionist de doamna 
Valeria Frandăş – referent cultural. Tinerii 
dansează ca pe sârmă. Fetele sunt cochete şi atât de 
vioaie încât n-au pic de somn! „Dorurile mele n-au 
asemănare, pare a spune privirea lor juvenilă. 
Dansuri avântate din Ardeal, Moldova sau Oltenia. 
România salută salba culturală a frumoşilor români 
din Voivodina Serbiei. Oamenii de aici, de fapt 
asemenea confraţilor lor de la Hodac sau Reghin, 
sunt avizi după cultură. Nu pot trăi fără ea. În 
cadrul „Zilelor Culturii Torăcene” care ţine vreo 
două săptămâni, locuitorii din Toracul-Mic şi din 
cel Mare primesc a doua zi, duminică seara, vizita 
echipei de teatru, în limba română, de la Coştei, 
vestită aşezare românească de lângă Vârşeţ.  

Seara târziu, gazdele ne rezervă o plăcută 
surpriză. După spectacol suntem invitaţi la Casa 
parohială unde luăm cina în compania simpaticului 
şi grijuliului viceprimar al localităţii. Ne delectează 

o orchestră „ca la carte” oferindu-ne timp de peste 
două ceasuri (fără pauză) melodii celebre şi dragi 
inimilor noastre. Pe primul loc se află cele patru 
acordeoane dar şi prietenul nostru Mircea Lelea, un 
admirabil virtuoz al instrumentului nemuritor ce 
poartă numele de vioară. Felicitări, Mircea, ţie şi 
orchestrei tale. Ne-am distrat pe săturate. 
Duminică, 7 septembrie 2014. Participăm, la Sf. 
Liturghie oficiată de tânărul preot Emil Mojic, 
parohul bisericii „Naşterea Născătoarei de 
Dumnezeu”.  

 

 
 

A doua zi va fi hramul bisericii. Artiştii de la 
Hodac dau răspunsurile la slujbă. Domnul Ioan 
Fărcaş cântă dumnezeieşte câteva priceasne. Doar 
cu o zi înainte i-a fost ziua de naştere. Am ridicat 
un pahar de şampanie în sănătatea şi cinstea acestui 
brav hodăcean cu vocea atât de minunată. Ni se 
dăruieşte cartea (monografie) foarte documentată. 
„Parohia şi biserica din Toracu-Mic” de Gligor 
Popi (şi el ilustru fiu al satului), o personalitate 
cunoscută nouă. În timpul slujbei, domnişoara 
Emina Roşu mă „răpeşte” spre a ne deplasa la doar 
câţiva paşi, pe uliţa principală (Marşal Tita, nr. 64) 
unde se află (încă „în picioare”) casa în care s-a 
născut, la 4 ianuarie 1899, savantul român Emil 
Petrovici, cel mai important specialist al nostru în 
ceea ce priveşte relaţiile slavo-române, din toate 
timpurile. O mândrie a universităţii clujene, o 
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somitate a Academiei Române. Astăzi casa 
memorială e o ruină. Buruienile ajung până la 
acoperişul din care au rămas spânzurate doar câteva 
ţigle. Dacă ar afla autorităţile române (Ce-ar zice 
ambasada României de la Belgrad?!?) de această 
ruşinoasă „ruină”, ce bine ar fi să se ia măsurile 
cuvenite?!!). Poate s-ar îndura cineva să refacă 
această casă şi să fixeze o placă comemorativă pe 
care să se scrie doar atât: „În această casă a văzut 
lumina zilei savantul român EMIL PETROVICI 
(1899-1968), renumit lingvist, părintele relaţiilor 
slavo-române”. Doar atât. Iar alături, sunt sigur că 
Emina şi Mircea ar face o colectă şi ar strânge 
sumele necesare fixării unei alte plăci pe care să se 
afle cuvintele: „Noi ne închinăm memoriei lui cu 
pietate şi sfinţenie. El ne-a eternizat numele satului 
nostru … Semnează: Torăcenii recunoscători”. 
(Am citat din cartea lui Gligor Popi, pag. 269). 
Doar atât... Vizităm, în continuare, Muzeul 
etnografic din satul Toracul-Mic. Mărturie 
emoţionantă a vieţii unor oameni care şi-au păstrat 
cu onoare şi demnitate identitatea lor recunoscută. 
Îmi place aerul natural care se degajă din fiecare 
exponat. Nimic artificial, nimic care să violenteze 
memoria înaintaşilor. Din nou, felicitări Emina, 
felicitări Mircea şi tuturor celor ce vă sprijină acolo. 
Îl cunoaştem şi pe domnul Todor Ursu, 
coordonatorul departamentului din cadrul 
Institutului de Cultură al românilor din Voivodina. 
Ne întreţinem cordial câteva minute. Spre seară 
ajungem şi la Dolovo (Doloave). Aici am întâlnit 
un târg animat puternic de farmecul tradiţionalului 
Festival culinar al „Ceaunului”. Foarte multă lume 
pe uliţa principală (gemeau trotoarele pe vreo 
2-300 de metri) Bâlci în toată regula. Se vorbeşte 
numai sârbeşte. Peste drum, în grădina şcolii e 
muzică antrenantă... potol... bairam în toată regula. 
Ce mai, socializare … la cataramă! Gazdă unică şi 
primitoare este domnul Lucian Danilov. Se 
derulează acelaşi electrizant spectacol din ajun. În 
sală, lume mult mai puţină. De, concurenţa 
„Ceaunului”?! Mă întreţin cu dl. Fişčag Dragan, un 
sârb solid şi foarte simpatic, manager la societatea 
„AgroLogistic” din Dolovo. Îi place mult 
spectacolul românilor veniţi din Ardeal, de la 
Mureş. O rupe binişor pe româneşte. Ne spune: 
„Păcat că nu s-a făcut publicitate mai mare la ăst 
spectacol... ar fi venit mai multă lume”. Artiştii 
noştri sunt obosiţi dar cu moralul ridicat. În ultima 
noapte suntem găzduiţi într-o cochetă tabără 
aşezată pitoresc (din timpul lui Tito) undeva pe 
lângă localitatea Deliblata, într-o pădurice liniştită. 
Câteva dintre tinerele noastre artiste n-au somn nici 

aici. De, tinereţea îşi spune cuvântul în mai toate 
împrejurările.  
 

 
A doua zi, luni 8 septembrie, pornim spre 

patrie. E ziua Sfintei Maria (Mică). Le felicităm 
călduros pe cele câteva Mării de-ale noastre în 
frunte cu doamna Pop. Facem un scurt popas în 
oraşul turistic Biserica Albă (Bela Crkva). Găsim 
aici câteva suveniruri. Vom trece, în curând, în 
România pe undeva, pe lângă Oraviţa şi Reşiţa. 
Dar... surpriză neplăcută! Ce-i? Ce-i? La numai o 
aruncătură de băţ (vreo 3-4 km), „albei libelule” 
(autocarulul de schimb second-hand) i se frânge o 
aripioară (a se citi „axul cardanic”). E bai mare! Dl. 
Emil Lujerdean – şofer experimentat, as al 
volanului ce mai – e supărat foc! Dar, cu noi este 
încă salvatoarea noastră... Emina. Devotată 
însoţitoare. Şi, vorba lui nenea Iancu: „După lupte 
seculare care au durat vreo... 5 ore, un domn sârb 
(care vorbea perfect româneşte) pe numele său 
Kosta (Constantin) Tudorovici, patron şi priceput 
mecanic, ne salvează. „Libelula” îşi recapătă o 
nouă aripă (tot veche) iar eu îl rog pe „leatul” meu 
Ionică Frandeş de la Hodac să-i cânte domnului 
Kosta ceva la fluier. Salvatorul nostru îi comandă o 
doină de jele din Ardeal. Leatul o zice cu talent şi 
suflet. În noapte, cineva „sughite” la Tg. Mureş. E 
stăpânul „libelulei” al cărei nume e des pomenit de 
călători şi nu neapărat de … bine. Dar, vorba 
marelui Will: „Totul e bine, când se sfârşeşte cu 
bine”. Frumuseţea oamenilor a învins din nou 
urâţenia nepăsării unora care ne „colorează” 
fumuriu viaţa. Şi fără voia mea, mă duce gândul la 
adevărul unor versuri din cartea lui Ionel Stoiţ de la 
Novi Sad, originar de la Toracul-Mic: „Frundză 
verge vioarea / Vai de sărăşia mea! / Mulce-am dat, 
nimic n-am luat / Ori nu-s bani, ori i-au furat! / 
Asemănări?! Ei, aş, … simple coincidenţe!  

 
Liviu Dârjan  
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ASTRA ŞI TINERII 
 

CUVÂNT LA ÎNCEPUT DE AN UNIVERSITAR LA BLAJ 
 

ragi studenţi,  
Acum, la deschiderea oficială a anului 

universitar la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică Departamentul Blaj din Universitatea 
„Babeş-Bolyai” ţin să vă adresez un cuvânt de bun venit, 
să vă felicit pe cei care aţi devenit studenţi în anul I 
pentru alegerea făcută şi să vă doresc tuturor un an 
universitar cu multe împliniri.  

Prin faptul că aţi ales să vă înscrieţi la Teologie 
aţi făcut un pas important în 
viaţa voastră, un pas care în 
vreun fel vă va influenţa 
viaţa; de aceea, sunt sigur că 
nu veţi vedea acest pas doar 
în limita deciziilor umane ci 
îl veţi integra în perspectiva 
mai largă a unui plan pe 
care Dumnezeu îl are cu 
fiecare dintre voi.  

Fiecare în parte aţi 
avut diferite motivaţii pentru care v-aţi înscris la 
teologie. Unii dintre voi v-aţi înscris pentru că în urma 
unui examen de conştiinţă aţi perceput semnele chemării 
la preoţie; câţiva absolvenţi 
tineri de liceu aţi decis să fiţi 
şi seminarişti, adică să 
locuiţi în comunitatea 
Seminarului Teologic şi să 
beneficiaţi de formarea 
liturgică şi spirituală 
specifică; o parte dintre voi 
sunteţi căsătoriţi şi aveţi 
serviciu dar aţi simţit 
imboldul interior spre 
preoţie şi astfel v-aţi înscris 
la Departamentul nostru; 
alţii sunteţi deja preoţi, mai 
ales cei care v-aţi înscris la master, dar aţi dorit să 
investiţi în formarea voastră permanentă; printre voi sunt 
şi călugăriţe şi preotese; mulţi sunteţi laici vrednici ai 
Bisericii, bărbaţi şi femei, care aţi dorit să vă completaţi 
studiile sau care aţi considerat în sufletul vostru că este 
momentul potrivit pentru a vă înscrie la Facultatea de 
Teologie. În colocviile de la admitere pe care le-am avut 
împreună cu voi în momentul înscrierii v-am întrebat şi 
ne-aţi împărtăşit atât motivaţiile înscrierii cât şi 
aşteptările pe care le aveţi de la Facultatea noastră. Dacă 
vă veţi implica şi vă veţi strădui să vă îndepliniţi cu 
conştiinciozitate obligaţiile de student sau masterand, iar 
corpul profesoral cu certitudine va răspunde aşteptărilor 
voastre, atunci rezultatele vor fi pe măsură şi fiecăruia 
Dumnezeu îi va vorbi la timpul şi în modul potrivit. Nu 

vă sfiiţi să vă exprimaţi interogativele legate de ştiinţa 
teologiei sau de experienţele practice care decurg din 
realitatea vieţii creştine, fiind deschişi şi adresându-vă 
profesorilor, tutorilor de an, formatorilor şi colegilor. 
Este important să păstrăm cadrul instituţional 
caracteristic unei comunităţi academice de învăţământ 
superior, dar în acelaşi timp dorim să cultivăm între noi 
relaţii umane autentice.  

Înscrierea şi frecventarea unei Facultăţi, ca 
instituţie de transmitere a 
ştiinţei şi de cercetare, este în 
primul rând o chestiune de 
ordin intelectual, care vizează 
creşterea şi dezvoltarea 
intelectuală şi profesională a 
persoanei umane. Dar nu 
putem disocia obţinerea de 
cunoştinţe teoretice sau 
competenţe într-un anumit 
domeniu de răsfrângerea 

logică a acestora în planul vieţii concrete în cadrul 
persoanei umane unitare. De aceea, vă dorim ca 
frecventarea Facultăţii noastre să nu fie limitată doar la 

nivel intelectual, ci să vă 
aducă o împlinire 
sufletească, spirituală, 
contribuind din preaplin la 
mântuirea sufletului şi la 
dobândirea Împărăţiei 
Cerurilor. Tot în sensul 
acesta, vă îndemnăm să 
aveţi un duhovnic sau un 
părinte spiritual şi să 
colaboraţi cu părintele paroh 
şi comunitatea parohială din 
care proveniţi.  

Astfel, ne dorim toţi 
ca anii pe care-i veţi petrece ca studenţi sau masteranzi 
la noi să se constituie într-o experienţă fructuoasă, iar la 
sfârşitul studiilor într-adevăr să aveţi satisfacţia 
sufletească că aţi studiat la Blaj. Avantajele nu sunt 
unilaterale: voi veţi fi câştigat cunoştinţe şi abilităţi în 
domeniu, iar instituţia noastră va fi mândră că a putut 
contribui la formarea voastră şi că v-a avut ca studenţi.  

Blajul, cu Şcolile sale, a fost dintotdeauna un 
centru de credinţă şi românitate. Din tradiţia acestei 
citadele iată că şi voi faceţi parte acum, tradiţie pe care 
suntem chemaţi toţi să o continuăm şi pe mai departe.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
 

Blaj, la 01 octombrie 2014  
Lect. univ. dr. pr. Anton RUS 

D 
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REZULTATE DE EXCEPŢIE LA CLUBUL COPIILOR BLAJ 
 
lubul Copiilor Blaj oferă fiecărui elev participant 
la activităţi, posibilitatea abordării unor domenii 
pe care nu i le oferă şcoala. Fiecare elev va fi 

sprijinit să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în 
funcţie de interesul şi motivaţia personală precum şi 
cerinţele comunităţii.  

Prin baza materială existentă şi prin cadrele 
didactice care au experienţă în domeniu, instituţia 
noastră asigură obţinerea de performanţe inclusiv pe 
plan naţional şi internaţional.  

Clubul Copiilor Blaj, instituţie specializată în 
activităţi extracurriculare are ca obiective primordiale: 

- Pregătirea copilului pentru afirmarea 
personalităţii individuale în societate, deschis şi 

adaptabil la nou, dinamic şi capabil de acţiune, solidar 
cu semenii lui;  

- Aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor prin 
activităţi complementare activităţii din şcoală, vizând 
orientarea sa profesională viitoare;  

- Stimularea spiritului investigaţiei şi creativităţii;  
- Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie prin 

atragerea copiilor şi tinerilor indiferent de naţionalitate, 
sex, religie;  

- Educarea în cadrul drepturilor omului şi 
drepturilor copilului;  

- Realizarea activităţilor propuse pe baza 
parteneriatului educaţional şi prin dezvoltarea legăturilor 
cu societatea civilă.  

Peste 25 de premii naţionale şi internaţionale au 
obţinut în anul şcolar 2013-2014 elevi de la toate 
cercurile existente: teatru, informatică, muzică, pictură, 
modelism, dansuri populare.  

Rezultate de excepţie a obţinut Ansamblul 
Folcloric „Junii Blajului”. Acesta a fost înfiinţat în anul 
1994. Continuator al tradiţiilor folclorice din bazinul 
Târnavelor, strălucit mesager al folclorului ardelean în 
ţară şi străinătate, a obţinut mai multe premii naţionale şi 
internaţionale la diferite festivaluri de folclor.  

Sub îndrumarea maetrului-coregraf, profesor 
Vasinc Florin, ansamblul folcloric „Junii Blajului” de la 
Clubul Copiilor Blaj împreună cu orchestra „Arieşul” 
din Câmpeni, condusă de inimosul şi îndrăgitul profesor 
Gheorghe Bădău a fost prezent, în perioada 26-30 
august 2014, la cea de a XX-a ediţie jubiliară a 
Festivalului Internaţional de Folclor pentru copii şi 
tineret „Cătălina” de la Iaşi, festival de tradiţie şi 
prestigiu pentru Palatul Copiilor Iaşi.  

Juriul Festivalului a cuprins nu mai puţin de 15 
specialişti în domeniul folclorului, muzicologi, 
etnografi, maeştri-coregrafi, profesori universitari în 
frunte cu Elise Stan, etnomuzicolog, realizatoare de 
emisiuni TVR, preşedinta de onoare a acestui juriu.  

Este deci cu atât mai meritoriu faptul că 
din cele 23 ansambluri din ţară şi străinătate, 
ansamblul folcloric „Junii Blajului” de la 
Clubul Copiilor Blaj, cât şi orchestra „Arieşul” 
de la Şcoala Gimnazială Câmpeni au fost 
recompensate de către acest prestigios juriu, cu 
locul I.  

Ansamblurile folclorice de copii din 
afara graniţelor au fost reprezentate de ţări 
precum Bulgaria, Giorgia, Macedonia, 
Republica Moldova, Serbia, Slovenia, Ucraina.  

Ansamblul şi orchestra care au 
reprezentat judeţul Alba au cucerit juriul şi au 
urcat pe prima treaptă a podiumului. 
Ansamblul Folcloric „Junii Blajului” a fost 
răsplătit minute în şir cu aplauzele numeroşilor 

spectatori pentru frumoasa sa evoluţie în scenă. Succesul 
îi este întregit mereu şi de către orchestra „Arieşul” din 
Câmpeni, cea cu care Clubul Copiilor Blaj are un 
parteneriat de excepţie.  

Televiziunea Iaşi şi TVR 3 au transmis în direct 
evoluţia reprezentanţilor judeţului Alba precum şi 
premierea.  

Adevăraţii interpreţi ai cântecului şi dansului 
popular românesc, prin eforturile lor deosebite au reuşit 
şi se zbat să menţină cultura populară autentică la gradul 
de sacralitate în care spiritul aerului, al vântului, al apei, 
al obiceiurilor au un rol determinant, făcându-ne să 
înţelegem că dansul şi cântul din „Vatra satului” sunt o 
ştiinţă care nu e la îndemâna oricui. Trebuie să se ştie că 
dansurile şi cântecele poporului român vin din 
adâncurile îndepărtate ale fiinţei lui, aducând repere şi 
simboluri care vin din mitologie, demonstrând lumii 
întregi vechimea şi dăinuirea noastră în spaţiul 
Carpato-Danubiano-Pontic.  

Felicitări Clubului Copiilor Blaj, Ansamblului 
Folcloric „Junii Blajului” precum şi orchestrei 
„Arieşul.” 

 
Prof. Nicodin Aurelia 

C
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REVISTA REVISTELOR 
 

 
CLAVIATURI, 

revistă trimestrială de 
poezie, serie nouă, anul 
II, nr. 1 (15), martie 
2014, Braşov, este un 
număr omagial dedicat 
poetului George Echim, 
redactor şef al revistei. 
Sunt prezentate câteva 
din creaţiile poetului 
precum şi gânduri, 
impresii ale celor care-i 
sunt aproape sau i-au 

citit cel puţin una din cele trei cărţi de poezie 
IDENTITATE, Editura Pastel, Braşov 2008, 
ÎMPLINIRI, Editura Timpul, Iaşi, 2011 şi 
FRUMOASA CALE, Editura Timpul, Iaşi, 2013. 
Rubrica Poeţii şi creaţiile lor cuprinde trei părţi în care 
sunt prezentaţi numeroşi autori cu cel puţin o poezie.  

 
REVISTA ROMÂNĂ, anul XX, nr. 2 (76), 

iulie 2014, editată de ASTRA – Despărţământul 
Mihail Kogălniceanu – 
Iaşi are, ca de fiecare 
dată, un cuprins bogat. 
Luminiţa Cornea şi 
Liviu Dârjan în 
Editorial ne prezintă 
aspecte de la Deniile 
eminesciene (douăzeci 
de ediţii) desfăşurate 
atât în ţară cât şi în 
afara graniţelor ţării, ca 
semn de dragoste de 
Eminescu şi de cultura 

neamului nostru. În rubrica AMFITEATRU ne atrage 
atenţia Ceremonialul nunţii – Aspecte inedite în 
tradiţiile românilor de pretutindeni, precum şi 
Destinul poetului Andrei Ciurunga (pe numele 
adevărat Robert Eisenbraun), originar din Basarabia. 
În articolul Tabăra de cultură şi civilizaţie „Acasă la 
noi”, ediţia a XVII-a, iulie-august 2013 (IV) sunt 
prezentate locaţiile şi persoanele implicate în buna 
desfăşurare a acestui program pentru copiii şi tinerii 
români din teritoriile româneşti aflate în afara 
graniţelor ţării noastre.  

 
ATITUDINI, iunie 2014, anul XII, nr. 6 (87), 

editată de Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a 
Municipiului Ploieşti. În acest număr ne reţine atenţia 
articolul semnat de Traian D. Lazăr Descalificarea 

istoricului şi discreditarea istoriei, în care autorul 
semnalează modul incorect şi neprofesional prin care 
Lucian Boia reinterpretează istoria Transilvaniei în 
volumul Primul război mondial. Controverse, 
paradoxuri, reinterpretări. Ştefan Dimitriu ne relatează 
în PLOIEŞTI – 
CETATEA MEA DE 
SCĂPARE (IV), 
printre altele, întâlnirea 
cu cel care avea să 
devină cel mai mare 
poet român modern: 
Nichita Stănescu. 
Florin Sicoe ne descrie 
în câteva rânduri 
personalitatea 
puternică a 
Cardinalului Iuliu 
Hossu şi rolul Bisericii 
Unite în realizarea Unirii de la 1918, aşa cum reiese 
din cartea apărută în anul 2003 la Editura Viaţa 
Creştină, intitulată „Credinţa noastră este viaţa. 
Memoriile Cardinalului dr. Iuliu Hossu”. Interesante 
sunt şi articolele referitoare la diferitele activităţi 
culturale desfăşurate în Ploieşti: O expoziţie care 
contribuie la apropierea româno-bulgară, Salonul 
Internaţional de Carte Bookfest 2014, O manifestare 
culturală de excepţie – Serata „Atitudini”.  

 
ATITUDINI, nr. 7 (88), editată de Casa de 

Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti 
prezintă pe copertă 
imagini de la Tabăra 
Internaţională de 
Creaţie Plastică „Dan 
Platon”, ediţia a IX-a 
(11-22 iulie 2014), 
Aluniş, precum şi 
artiştii prezenţi în 
tabără. Articolele 
referitoare la istoria 
Ploieştiului, prin 
personalităţile 
marcante ale vremii, 
ca: Piaţa 
„Profesor-arhitect Toma T. Socolescu” din Ploieşti. 
Origini, evoluţie şi propuneri; Un ploieştean ilustru: I. 
A. Bassarabescu (III); Nicolae Simache – licean la 
„Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti (1918-1926), ne 
informează despre rolul acestora în evoluţia 
socio-economică şi culturală a oraşului.  
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ACASĂ, anul 
VII, nr. 1 şi 2 (25-26), 
ianuarie-iunie 2014, 
editat de Fundaţia 
Naţională „SATUL 

ROMÂNESC”, 
preşedinte Alexandru 
Brad, are grafica 
realizată de artistul 
plastic Viorel 
Mărginean. Periodicul 
cultural trimestrial 
publicat cu sprijinul 
Consiliului Judeţean 

Alba, preşedinte Ion Dumitrel, cuprinde numeroase 
rubrici cu articole, cronici, recenzii realizate de 
importante personalităţi ale lumii literare şi nu numai, 
cum ar fi: Ion Buzaşi, Ioan Popa, Alexandru Brad, 
Traian Pănăzean, Eugen Simion ş. a.  

 
CRONICA DE LA BIIA, Trecut, prezent, 

viitor, anul VIII, nr. 8, septembrie 2014, publicaţie a 
Asociaţiei Fiii Satului Biia, cu numeroase articole 
referitoare la viaţa culturală a satului oglindită în 
imagini color sau alb-negru în funcţie de perioada 
evocată. Reţinem în acest număr omagiul adus lui 
Ioan Sălcudean (3 septembrie 1927-30 aprilie 2014), 
iniţiator şi realizator a numeroase obiective, ca: 
Fundaţia „Ioan Sălcudean” de ajutorare material a 
tinerilor talentaţi, studioşi, de a-şi putea continua 
studiile; Biblioteca din Biia; Asociaţia „Fiii satului – 
Biia”; S. C. „BIANCA S. A.” Blaj, respective 
BIANCA INTREBREW BERGENBIER S. A. Blaj, 
precum şi autorul a numeroase lucrări şi articole.  

 

 
ZIARUL BLĂJEANUL, PENTRU BLAJ, 

anul 1, nr. 6, 30 iulie 2014, apare lunar într-un tiraj de 
5000 de exemplare şi se distribuie gratuit. Citim 
articole referitoare la trecutul şi prezentul Blajului: 
Semnificaţia Blajului în istoria Românilor, Voie bună 
şi distracţie la Sărbătoarea Petrisatului dar şi articole 
referitoare la cel mai bun liceu din Blaj Colegiul I. M. 
Clain din Blaj, şcoală etalon a judeţului Alba. Tot în 
paginile ziarului, pe lângă mica publicitate găsim şi 
rubrica de naşteri şi căsătorii de unde aflăm cine sunt 

cei care au venit pe lume şi cine sunt cei care şi-au 
unit destinele.  

 

 
CREDINŢA STRĂBUNĂ, anul XXIV, nr. 7 

(340), iulie 2014, editat de Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Alba Iuliei ne informează, ca de fiecare 
dată, despre activitatea religioasă desfăşurată la nivel 
de judeţ, ne aminteşte despre credinţele, datinile, 
obiceiurile care au loc la diferite sărbători. De 
asemenea, ne explică înţelesul evangheliei din diferite 
duminici şi sărbători/praznice. Nu lipsesc rubricile: 
Din viaţa eparhiei. In memoriam şi Recenzie.  

 

 
MESAGERUL DE COVASNA, miercuri 18 

iunie 2014, nr. 1139, ne informează despre diferite 
activităţi sociale, economice şi culturale desfăşurate 
atât la nivel judeţean cât şi naţional. Reţinem 
articolele: ASTRA COVASNA-HARGHITA şi 
Deniile eminesciene, Concurs judeţean de creativitate 
„PRO NATURA”, Invenţia unor studenţi români: 
Codul PIN, introdus în bancomat doar cu privirea.  

 

 
SUD-VEST, anul III, nr. 5 (22), mai 2014, 

almanah istorico-cultural în limba română pentru 
cititorii din sudul Basarabiei, fondator Vadim 
Bacinschi, prezintă evenimentele dramatice care au 
avut loc în Ucraina până în luna mai a. c. Câte ceva 
despre găgăuzii din regiunea Odesa şi Nicolae 
Constantin Frumuzache (Colea Lupu), alături de 
Luna mai în trecutul Basarabiei ne oferă două pagini 
de istorie care ar trebui ştiute de mulţi dintre noi. În 
pagina a 4-a este redată poezia Noapte de mai a lui 
Alexandru Macedonski.  

Cornelia Nicoară  
 

  
 
 


